Załącznik nr PGK/2/2020/1 do Protokołu postępowania o udzielenie Zamówienia Nr PGK/2/2020
Węgorzyno, dn. 10.07.2020
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PGK/2/2020
Dotyczące Projektu Nr RPZP.01.05.00-32-K010/19-00 pn. „Podniesienie innowacyjności i
konkurencyjności PAGOK-MEBLE Sp. z o. o. na międzynarodowym rynku meblarskim poprzez zakup
wysokowydajnych maszyn i urządzeń umożliwiających zwiększenie efektywności produkcyjnej zakładu,
zmianę procesu produkcyjnego na bardziej wydajny oraz wprowadzenie nowych i znacząco ulepszonych
produktów” realizowanego przez Zamawiającego (Beneficjenta) i
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś
Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.5 Inwestycje
przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.
Nazwa i adres Zamawiającego (Beneficjenta):
PAGOK-MEBLE Sp. z o.o.
ul. Południowa 2
73-155 Węgorzyno
NIP: 2530343743
I. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERT
1. Oferta powinna zawierać kompletny, wypełniony Formularz Ofertowy zgodny ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 1.1 do Zapytania Ofertowego wraz ze wszystkimi wymaganymi
załącznikami.
2. Forma oferty:
a. Oferent powinien złożyć jeden egzemplarz oferty sporządzony w formie papierowej.
b. Oferta i obowiązkowe załączniki powinny być napisane czytelnie w języku polskim, podpisane przez
osobę uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta.
c. Oferta powinna być zapakowana w kopercie opisanej jak w ramce poniżej:
Wybór Dostawcy półautomatycznej oklejarki krzywoliniowych wąskich płaszczyzn.
Projekt RPO WZP 1.5

d. Oprócz danych identyfikacyjnych, koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem Oferenta.
3. Termin składania ofert:
Ofertę będącą odpowiedzią na niniejsze zapytanie wraz ze wszystkimi załącznikami należy dostarczyć do
dnia 22.07.2020r. Za datę otrzymania oferty uważa się dzień wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
4. Miejsce i sposób składania ofert:
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Ofertę należy dostarczyć osobiście do biura Zamawiającego w Węgorzynie 73-155, ul. Południowa 2 lub
za pośrednictwem poczty polskiej lub kuriera. Oferty złożone po terminie lub nie złożone na Formularzu
Ofertowym stanowiącym zał. nr 1.1 lub bez wymaganych załączników, nie będą podlegały rozpatrzeniu.
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia – Katarzyna Parciak, adres poczty elektronicznej: kasia@pagokmeble.pl .
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia – Jan Parciak, +48 608 202 489 w
godzinach 10:00 – 16:00.
II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Cel zamówienia:
Celem zamówienia jest pozyskanie ofert na dostawę Półautomatycznej oklejarki wąskich płaszczyzn
krzywoliniowych w ramach zadania nr 1 „Uruchomienie produkcji nowych mebli” będącego częścią
projektu Nr RPZP.01.05.00-32-K010/19-00 pn. „Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności
PAGOK-Meble Sp. z o. o. na międzynarodowym rynku meblarskim poprzez zakup wysokowydajnych
maszyn i urządzeń umożliwiających zwiększenie efektywności produkcyjnej zakładu, zmianę procesu
produkcyjnego na bardziej wydajny oraz wprowadzenie nowych i znacząco ulepszonych produktów”
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś
Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.5 Inwestycje
przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Oferty
posłużą do wyboru Dostawcy (Wykonawcy).
Okres realizacji projektu od 31.07.2020r. do 31.12.2020r.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami prawa krajowego i prawa wspólnotowego,
wytycznymi, w tym z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania
wykonawców, zasady jawności i przejrzystości oraz zasady celowego, racjonalnego i oszczędnego
wydatkowania środków publicznych.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie Półautomatycznej oklejarki wąskich
płaszczyzn krzywoliniowych, umożliwiającej oklejanie obrzeżem ABS i naturalnym, krzywoliniowych
otwartych i zamkniętych wąskich płaszczyzn na panelach meblowych, która powinna spełniać minimalne
wymagania zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1.3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Kod CPV - 42611000-2
Nazwa kodu CPV - Obrabiarki specjalnego zastosowania
3. Harmonogram realizacji zamówienia:
Termin zakończenia realizacji zamówienia: do 30.10.2020 r.
Zastrzega się możliwość zmiany w/w terminu w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności.
4. Warunki zmiany umowy w stosunku do treści oferty:
Zamawiający (Oferent) przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy (Wykonawcy), w sytuacji, gdy:
a. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw lub usług od dotychczasowego Dostawcy
(Wykonawcy), nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione
łącznie następujące warunki:
 zmiana Dostawcy (Wykonawcy) nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub
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instalacji, zamówionego w ramach zamówienia podstawowego,
 zmiana Dostawcy (Wykonawcy) spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla Zamawiającego,
 wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie,
b. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając
z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
 wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
c. Dostawcę (Wykonawcę), któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Dostawca
(Wykonawca):
 na podstawie przewidzianych postanowień umownych,
 w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Dostawcy (Wykonawcy) lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Dostawca
(Wykonawca) spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
 w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Dostawcy (Wykonawcy) względem jego
podwykonawców, w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę z
nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem
dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac,
d. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, od których jest uzależniony
obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i jednocześnie jest
mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na
usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości
zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
5. Harmonogram realizacji zamówienia może ulec zmianie:
a. Zamawiający może w każdym czasie przesunąć termin wykonywania całości lub dowolnej części
przedmiotu umowy/zamówienia;
 w przypadku wystąpienia sił wyższych,
 w sytuacji, gdy przyczynami przesunięcia terminu wykonywania przedmiotu umowy/zamówienia
mogą być istotne okoliczności, inne niż wystąpienie „siły wyższej”, w tym związane z
działalnością operacyjną Zamawiającego lub podmiotów z nim współpracujących.
b. Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany umowy/zamówienia w zakresie terminu, w tym
wydłużenie terminu realizacji zamówienia m.in. w związku z:
 zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób
indywidualnych, w szczególności w przypadku przedłużenia procedur administracyjnych na
etapie wydawania decyzji, opinii lub uzgodnień, jeżeli przedłużenie nie wynikało z winy
Dostawcy,
 z innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
 w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi oraz/lub
okolicznościami siły wyższej.
6. Koszty uczestnictwa w postępowaniu:
Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem swojej oferty, a Zamawiający
w żadnym wypadku nie będzie ponosił odpowiedzialności za te koszty niezależnie od przebiegu i wyniku
postępowania.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

str. 3

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Oferenci, którzy spełniają warunki w zakresie
sytuacji ekonomicznej i finansowej. W celu potwierdzenia swojej sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Oferent przedstawi aktualne (nie starsze niż 3 miesiące na dzień złożenia oferty) zaświadczenia z
właściwego Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z
należnościami wobec Skarbu Państwa.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania następujących Oferentów:
a. Podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym (Beneficjentem). Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzaniem procedury wyboru Dostawcy
(Wykonawcy), a Dostawcą (Wykonawcą), polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce,
jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub
akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
b. Nie spełniające warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, o
których mowa w punkcie II.1. niniejszego Zapytania Ofertowego.
c. Złożą Ofertę po terminie składania ofert.
d. Złożą niekompletną Ofertę, zmodyfikowane lub nieuzupełnione załączniki do Formularza
Ofertowego, jak również sam Formularz Ofertowy (brak któregokolwiek załącznika jest
równoznaczny z niekompletną ofertą).
Ocena spełnienia ww. warunków odbywa się metodą spełnia – nie spełnia.

3. Dodatkowe warunki:
a. Termin związania ofertą wynosi 120 dni.
b. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany Zapytania Ofertowego przed upływem terminu
składania ofert przewidzianym w Zapytaniu Ofertowym. W takim przypadku, w opublikowanym
Zapytaniu Ofertowym uwzględni informację o zmianie. Informacja ta będzie zawierać co najmniej:
datę upublicznienia zmienianego Zapytania Ofertowego a także opis dokonanych zmian.
Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w Ofertach,
jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
c. Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulacji postępowania ofertowego na każdym etapie jego
realizacji, bez podania przyczyny anulacji.
d. Po przeprowadzeniu procedury wyłonienia Dostawcy nastąpi realizacja zamówienia.
IV.

KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

Wszystkie ‘Minimalne wymagane parametry (funkcje)’ zawarte w Załączniku nr 1.3 - Specyfikacja
wymagań do Zapytania Ofertowego – oznaczają bezwzględne wymogi dla przedmiotu zamówienia. Brak
któregokolwiek wymaganego parametru tj. wypełnione słowo ‘NIE’ lub niewypełnienie pola w kolumnie
„Parametr oferowany” spowoduje odrzucenie oferty. Taka oferta nie zostanie uwzględniona w procesie
przyznawania punktacji. Ocena spełnienia ww. warunków odbywa się metodą spełnia – nie spełnia.
Zamawiający ustala, że w przypadku spełnienia warunków wynikających z przedmiotu zamówienia, do
oceny ważnych ofert przyjmuje następujące kryteria:
1. Kryterium cena oferty (brutto tj. z podatkiem VAT) oceniane będzie wg wzoru:
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gdzie:
P1 – liczba punktów w kryterium cena oferty (brutto tj. z podatkiem VAT)
Cn – najniższa cena
Cb – cena oferty badanej
100 – maksymalna liczba punktów
90 % - procentowe znaczenie kryterium
Maksymalna liczba punktów w kryterium cena oferty – 90.
2. Kryterium okres gwarancji (P2) będzie oceniany wg poniższych zasad:
Dostawca określi okres gwarancji w miesiącach – nie mniej niż 12 miesiące.
Kryterium okres gwarancji oceniane będzie wg wzoru.:

gdzie:
P2 – liczba punktów w kryterium termin realizacji zamówienia
Gn – najdłuższy okres gwarancji wyrażony w miesiącach
Gb – okres gwarancji podany w badanej ofercie
100 - maksymalna liczba punktów
10% - procentowe znaczenie kryterium
Maksymalna liczba punktów w kryterium okres gwarancji – 10.
Liczba punktów przyznanych badanej ofercie P, to suma punktów z kryterium cena P1 (maksymalnie 90
pkt.) i kryterium okres gwarancji P2 (maksymalnie 10 pkt.).
P = P1+P2
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (maksymalnie 100).
Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
V. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW PROCEDURY PRZEPROWADZENIA ZAMÓWIENIA
1. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana w ciągu 3 dni roboczych od terminu zakończenia
składania ofert. Wybór oferty nie będzie oznaczał zaciągnięcia zobowiązania cywilno-prawnego.
2. Zamawiający sporządzi protokół postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Informację o wyniku postępowania Zamawiający upubliczni poprzez zamieszczenie informacji o
wybranym Dostawcy (Wykonawcy), jego siedzibie oraz cenie zamówienia na stronie internetowej:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na własnej stronie internetowej
Zamawiającego: https://pagok-meble.pl/fundusze-europejskie/ .
4. Dostawa nastąpi na podstawie złożonego zamówienia i zawartej umowy w formie pisemnej,
podpisanej dnia 31.07.2020.
5. W przypadku gdy wybrany Dostawca odstąpi od realizacji zamówienia lub zawarcia umowy,
możliwa jest realizacja zamówienia z kolejnym Dostawcą, który w postępowaniu o udzielenie
zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo poproszenia Oferenta o udzielenie dodatkowych informacji nie
uwzględnionych w Ofercie, a także o umożliwienie rzeczywistego zobaczenia pracy maszyny u
Dostawcy lub któregoś z jego Klientów.
VI. WYKAZ DKUMENTÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ DO ZŁOŻENIA WRAZ Z OFERTĄ
Załącznik nr 1.1. Formularz ofertowy.
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Załącznik nr 1.2. Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania.
Załącznik nr 1.3. Specyfikacja wymagań.
Załącznik nr 1.4. Aktualne (nie starsze niż 3 miesiące na dzień złożenia oferty) zaświadczenia z
właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa.
Załącznik nr 1.5. Aktualne (nie starsze niż 3 miesiące na dzień złożenia oferty) zaświadczenia z Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejsze zamówienie nie podlega procedurze oraz ograniczeniom zawartym w Ustawie z dnia 29stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.).
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Załącznik nr 1.1. do Zapytania Ofertowego Nr PGK/2/2020
Nazwa Dostawcy (Wykonawcy)
……………………………….…..
…………………………………...
…………………………………..
(nazwa firmy, adres, NIP)
……………………………..
(miejscowość, dzień)
FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Dostawcy Półautomatycznej oklejarki wąskich
płaszczyzn krzywoliniowych w ramach Projektu Nr RPZP.01.05.00-32-K010/19-00 pn. „Podniesienie
innowacyjności i konkurencyjności PAGOK-MEBLE Sp. z o. o. na międzynarodowym rynku
meblarskim poprzez zakup wysokowydajnych maszyn i urządzeń umożliwiających zwiększenie
efektywności produkcyjnej zakładu, zmianę procesu produkcyjnego na bardziej wydajny oraz
wprowadzenie nowych i znacząco ulepszonych produktów” współfinansowanego przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje,
Nowoczesne Technologie, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych
specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji oferuję realizację zamówienia Nr PGK/2/2020.
Oświadczam, że dostawa będzie spełniać wszystkie wymogi opisane w zapytaniu ofertowym, w tym w
szczególności transport, montaż i uruchomienie.
1. Cena:
Cena netto: ………… zł ......................................................................................................
Cena netto słownie: ………………………………….. 00/100
Cena brutto: ………. zł ...................................................................................................
Cena brutto słownie: …………………………………. 00/100 .....
2. Okres gwarancji: w miesiącach ……..
Oświadczam, że zawarte w zapytaniu ofertowym warunki akceptuję.
Oferta jest ważna do dnia ………………….. 2020 roku.
3. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia - w tym: opis maszyny, specyfikacja i
parametry techniczne, zdjęcia itd.: ……………………………………………………………………….

..............................................................................................
(data, imię i nazwisko, pełniona funkcja, podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych do
reprezentowania Dostawcy)
Załączniki:
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1) Zaświadczenie o niezaleganiu z Urzędu Skarbowego (nie starsze niż 3 miesiące przed dniem złożenia
oferty).
2) Zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS (nie starsze niż 3 miesiące przed dniem złożenia oferty).
3) Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania - wypełniony i podpisany załącznik
nr 1.2 do Zapytania Ofertowego.
4) Specyfikacja wymagań – wypełniony i podpisany załącznik nr 1.3 do Zapytania Ofertowego.
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Załącznik nr 1.2. do Zapytania Ofertowego Nr PGK/2/2020
Nazwa Dostawcy (Wykonawcy)
……………………………….…..
…………………………………...
…………………………………..
(nazwa firmy, adres, NIP)
……………………………..
(miejscowość, dzień)
OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZESŁANEK DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
W imieniu Dostawcy (Wykonawcy) oświadczam, iż pomiędzy Zamawiającym (Beneficjentem) tj. firmą
PAGOK-MEBLE Sp. z o.o., ul. Południowa 2, 73-155 Węgorzyno, NIP: 2530343743
a Dostawcą (Wykonawcą)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa Dostawcy, adres)
nie istnieją powiązania kapitałowe lub osobowe.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:
⎯ uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
⎯ posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
⎯ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
⎯ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli;
⎯ pozostawaniu z Dostawcą w stosunku prawnym lub faktycznym mogącym budzić uzasadnione
wątpliwości co do bezstronności stron tego stosunku.

…………..………………
Miejscowość, data

……………………………
podpis osoby/osób uprawnionych do
reprezentowania Dostawcy
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Załącznik nr 1.3. do Zapytania Ofertowego Nr PGK/2/2020
Nazwa Dostawcy (Wykonawcy)
……………………………….…..
…………………………………...
…………………………………..
(nazwa firmy, adres, NIP)
SPECYFIKACJA WYMAGAŃ
dla Półautomatycznej oklejarki krzywoliniowych wąskich płaszczyzn:
Minimalne wymagane parametry (funkcje)
Operacje oklejania i frezowania naddatków obrzeża wykonywane
przy użyciu tej samej tj. jednej maszyny.
Wymienny zbiornik kleju w standardzie i opcjonalnie dodatkowy
zbiornik dla kleju
Tryb pracy ręczny i automatyczny o dokładności odmierzania
obrzeża +/-0,1 mm
System automatycznego cięcia obrzeża do rozpoczęcia operacji
oklejania
Możliwość precyzyjnego cięcia na elementach zamkniętych bez
potrzeby mierzenia elementu
Możliwość automatycznego spowolniania elementu podczas
oklejania
Możliwość zapisania programów obróbczych w pamięci
sterownika
Możliwość frezowania i oklejania elementów o małych
wymiarach (R 30 mm)
Możliwość frezowania i oklejania elementów o dużych
wymiarach minimum Ø650 mm/ 80 kg przy użyciu stołu
próżniowego do mocowania elementów w celu oklejania profili
Maszyna fabrycznie nowa
Okres gwarancji nie mniej niż 12 m-ce

Parametr
wymagany
TAK

Parametr
oferowany

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

TAK
TAK

Serwis maszyny dostępny na terytorium Polski
TAK
1. W kolumnie ‘Parametr oferowany’ należy wpisać słowo: ‘TAK’ – gdy przedmiot oferty spełnia
minimalny wymagany parametr (funkcję) lub słowo ‘NIE’ – gdy przedmiot oferty nie spełnia
minimalnego wymaganego parametru (funkcji).
2. Opis w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY”– oznacza bezwzględny wymóg, brak wymaganego
parametru tj. wypełnione słowo ‘NIE’ lub niewypełnienie tego pola spowoduje odrzucenie oferty.

…………..………………
Miejscowość, data

……………………………
podpis osoby/osób uprawnionych do
reprezentowania Dostawcy
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