
 
PPHU Dariusz Dziewi ęcki      W ąbrzeźno, 22.07.2014 
Ul. Chełmińska 57D 
87-200 Wąbrzeźno 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
W związku z realizacją projektu pn. Ramy meblowe nowym produktem PPHU Dariusz 

Dziewięcki Wąbrzeźno, realizowanym w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie 

konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw 

Poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw  Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013, zwracam się z 

prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup następującego fabrycznie 

nowego urządzenia: 

Laserowa wycinarka do rur i profili – 1 sztuka 
 

Zamawiaj ący: 
PPHU Dariusz Dziewi ęcki 
Ul. Chełmi ńska 57D 
87-200 Wąbrzeźno 
 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

Automatyczne sterowanie głównymi ustawieniami maszyny i podajnika do obróbki i cięcia 
rur o długości max. 6500 mm i min. 3200 mm o wadze max 15 kg/m 
Rury i profile o przekroju okrągłym (Ø od 12 do 152 mm); kwadratowym (o boku od 12 do 
120 mm); prostokątnym (od 12x10 mm do 140x100 mm), półowalnym, otwartym i 
specjalnym  
Wyposażona w urządzenie do redukcji odpadu na końcu rury do 90 mm 
Wyposażona w osłony do ochrony operatorów i otoczenia 
Wyposażony w uniwersalną głowicę ogniskującą 
Wyposażony w światłowodowe źródło laserowe 
Wyposażony w czujnik wykrywania spoiny 
Z możliwością rozładunku w 3 pozycjach 
Z trójwymiarowym oprogramowaniem sterującym służącym do projektowania, rysowania i 
zarządzania programem maszyny dla poszczególnych komponentów rurowych 
Oprogramowanie z możliwością importu i eksportu plików 3D 
Wyposażona w podajnik oraz w system rozładowczo- podtrzymujący 
Wyposażona w chłodziarkę o obiegu zamkniętym 
Wyposażona w pochłaniacz pyłu 
Certyfikat CE 
Z instalacją i uruchomieniem oraz przeszkoleniem operatorów 
 



 
II. Przygotowanie oferty. 
1) Wykonawca, który jest zainteresowany realizacją zamówienia powinien przygotować 

i złożyć u Zamawiającego ofertę w języku polskim zawierającą następujące informacje: 

a) cena netto realizacji przedmiotu zamówienia, podana w PLN bądź w EUR, z informacją nt. 

sposobu przeliczenia na PLN, 

b) warunki i termin płatności, 

c) termin i warunki dostawy, 

d) inne informacje mogące mieć wpływ na ocenę oferty. 

2) Oferta powinna zawierać warunki gwarancji i serwisu. 

3) Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową oraz posiadać datę sporządzenia. 

4) Oferta musi być podpisana przez oferenta według zasad reprezentacji. 

5) Oferta powinna być ważna minimum do: 31.12.2014r. 

 

III. Termin i miejsce składania oferty. 
Oferty należy składać w terminie do dnia 18.08.2014 (decyduje termin wpłynięcia oferty do 

Zamawiającego). 

1) Ofertę można składać: 

a) pocztą elektroniczną jako zeskanowany dokument na adres: Biuro@dziewiecki.eu 

b) pocztą tradycyjną lub kurierem na adres: 

PPHU Dariusz Dziewięcki, ul. Chełmińska 57D, 87-200 Wąbrzeźno, Polska 

d) osobiście w sekretariacie firmy pod adresem: 

PPHU Dariusz Dziewięcki, ul. Chełmińska 57D, 87-200 Wąbrzeźno, Polska 

2) Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania i wyłonienia oferenta nastąpi nie później 

niż 31.08.2014 r. 

3) Zapytanie ofertowe zamieszczono w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie 

dostępnym oraz na stronie internetowej www.dziewiecki.eu 

 

IV. Kryteria oceny ofert. 
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

- najkorzystniejsza cena 

- zgodność towaru z parametrami zapytania 

- warunki i termin płatności 

- warunki i termin dostawy 

 

V. Dodatkowe informacje. 
1) W postępowaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający: 

a) w przypadku otrzymania ofert o jednakowej ocenie punktowej zastrzega sobie możliwość 

dowolnego wyboru lub przeprowadzenie dodatkowego postępowania lub dodatkowych 

rozmów, 

b) zastrzega sobie prawo anulowania lub zmiany niniejszego zapytania ofertowego bez 

podania przyczyny, 

c) zastrzega sobie prawo, lecz nie obowiązek do rozpatrzenia ofert częściowych, 

d) nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z udziałem oferentów w zapytaniu 

ofertowym. 


