Towarzystwo „Poligrodzianie”
61-012 Poznań
ul. Krótka 3/31
wpis do KRS nr 0000222680
Regon 634638950 NIP 9721100400
KONTO: BOŚ S.A Oddział Poznań 39 1540 1056 2001 8312 9885 0001
e-mail: poligrodzianie@onet.pl tel. 0048 0608 665 057 www.poligrodzianie.pl

Poznań, dnia 13 sierpnia 2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę wyposażenia stanowiska pracy garderobianej
Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych z uwagi na to, że Zamawiający nie należy do kręgu podmiotów wskazanych w
art. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zobowiązanych do stosowania ww. ustawy. Postępowanie
prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji,
bezstronności i obiektywizmu oraz jawności.
Zapytanie dostępne jest na stronie www.poligrodzianie.pl
I. Rodzaj i tryb udzielania zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: dostawa.
2. Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe.
II. Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa kompletnych i sprawnych elementów wyposażenia stanowiska pracy garderobianej:
1. Stół krojczy – 1 sztuka:
- konstrukcja ramowa wykonana z profili stalowych zamkniętych 40x40 mm (rama, w tym rama pod
blatem), 40x80 mm (nogi);
- blat roboczy z płyty MDF laminowanej, gładkiej, o grubości 25mm z brzegami wykończonymi
kątownikami aluminiowymi;
- wymiary stołu: 2,0x1,4 m;
- możliwość dalszej dobudowy stołu;
- półka dolna o grubości 18 mm o wymiarach niewykraczających poza obszar blatu górnego;
- nogi stołu wyposażone w kółka z systemem hamulcowym;
2. Przemysłowe krzesło tapicerskie – 1 sztuka:
- krzesło spełniające wymogi normy PN-EN 1335-2:2009;
- atest odporności tapicerki na ścieranie (min. 50 000 cykli Martindalea), pilling i zapalenie oraz
higieniczny;
- stalowa, pięcioramienna podstawa z niskich profili z podstawą mieszczącą się pod pedałem
przemysłowej maszyny do szycia;
Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Towarzystwo „Poligrodzianie”
61-012 Poznań
ul. Krótka 3/31
wpis do KRS nr 0000222680
Regon 634638950 NIP 9721100400
KONTO: BOŚ S.A Oddział Poznań 39 1540 1056 2001 8312 9885 0001
e-mail: poligrodzianie@onet.pl tel. 0048 0608 665 057 www.poligrodzianie.pl

- regulacja za pomocą śruby w przedziale 44-67 cm;
- amortyzacja oparcia;
- tapicerka podklejona pianką o grubości min. 20mm;
- obrotowe;
3. Manekin krawiecki z ramieniem – 1 sztuka:
- pełna regulacja w zakresie rozmiarów 36-48 (polska i niemiecka rozmiarówka) wraz z podziałką
wskazującą aktualny rozmiar;
- 2 dźwignie do korekcji biustu niezależnie od rozmiaru manekina;
- ręka;
- zakres regulacji bioder 90-114 cm;
- zakres regulacji talii 66-91 cm;
- zakres regulacji klatki piersiowej 85-111 cm;
- regulacja wysokości manekina do 170 cm;
- regulacja wysokość stojaka do 85 cm;
- regulacja wysokość torsu do 85 cm;
- pokrycie z elastycznej bawełny, umożliwiające wbijanie szpilek krawieckich;
- stabilna stalowa podstawa;
4. Stół prasowalniczy z automatyczną wytwornicą pary i żelazkiem – 1 sztuka:
- stalowa, chromowana konstrukcja stołu;
- czas gotowości pary – max. 10min;
- ciśnienie pary – 3 bary;
- sterowanie parą, odsysaniem i nadmuchem za pomocą wyłącznika żelazka;
- funkcja podwójnego kliknięcia - błyskawiczne przełączanie między odsysaniem a nadmuchem;
- programator umożliwiający automatyczne załączanie odsysania lub nadmuchu w odpowiednim
momencie;
- czas pracy turbiny zależny od woli operatora;
- elastyczna wykładzina stołu przepuszczająca powietrze i parę, eliminująca odbicia i wyświecenia;
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- podgrzewana powierzchnia stołu;
- możliwość stosowania wody z kranu oraz odkamieniania;
- wymiary powierzchni prasowania 120x45 cm;
- możliwa praca w trybach automatycznym i manualnym;
- automatyczna wytwornica pary;
- przemysłowe żelazko, 32 komory parowe, grzałka 800W (230V, 50Hz), uchwyt korkowy, bimetaliczny
regulator temperatury, wielorazowe zabezpieczenie termiczne, osłona przeciw oparzeniowa;
- prasulec rękawowy z odsysaniem i nadmuchem;
- wytwornica współpracująca z żelazkiem, szczotką parową lub pistoletem do usuwania plam, moc
1300W;
- wymiary zestawu gotowego do pracy 136x45x105 cm;
- możliwość złożenia;
5. Podszywarka – 1 sztuka:
- prędkość szycia – min. 1200 ściegów/min;
- długość ściegu 3-8mm;
- ścieg kryty jednostronnie, ilość nitek w ściegu - 1;
- silnik 220-240V;
- interwał 1:1/1:2;
- podnośnik kolanowy, pedał i stojak na nici w zestawie;
- system igieł 2140TP;
6. Uniwersalna, komputerowa maszyna do szycia ze stołem i płyną maskującą – 1 sztuka:
- rodzaj: maszyna komputerowa;
- prędkość szycia: min. 1200 wkłuć/min.;
- regulacja ściegów: szerokość do 9 mm; długość do 5 mm;
- wyłączany transport;
- płynna regulacja docisku stopki;
- możliwość szycia podwójną igłą;
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- obcinacz nitek;
- automatyczny nawlekacz;
- automatyczne pozycjonowanie igły;
- podnośnik kolanowy;
- suwak regulacji prędkości szycia;
- menu w j. polskim;
- silnik 220-240V;
- ściegi podstawowe proste, kryte, stretch, zygzak (9 mm), owerlokowe, ozdobne, drabinkowe,
mostkowe, drzewkowe, potrójnie wzmacniane;
- wbudowany górny transport z regulacją podawania;
- automatyczne obszywanie dziurek;
- funkcja stebowania;
- stół z możliwością wymiany płyty maskującej, przynajmniej 4 przegrody lub komory na przybory
drobne, wymiary 114x44,5x77 cm;
7. Stebnówka 1-igłowa do materiałów ciężkich z podstawą i blatem – 1 sztuka:
- podwójny transport ząbkowo-igłowy;
- w pełni automatyczna: pozycjonowanie igły, obcinanie nici, podnoszenie stopki, rygiel początkowy i
końcowy, ustawienie długości przeszycia, możliwość użycia rygla zakładkowego, szycie po prostokącie,
w kształcie U lub V;
- prędkość min. 4000 ściegów/min.;
- maksymalna długość ściegu min. 5,0 mm;
- maksymalny wznios stopki dociskowej min. 13,0 mm;
- wiper;
- centralny system smarowania;
- system igieł DBx1 lub 16x231;
- silnik 220-240V;
8. Owerlok 5-nitkowy, 2-igłowy z podstawą i blatem – 1 sztuka:
- przeznaczenie do szycia materiałów średnich i ciężkich;
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- rozstaw igieł 5,00 mm;
- szerokość ściegu 11,00 mm, długość 5,00 mm;
- prędkość maksymalna 7000 ściegów/min.;
- wznios stopki dociskowej 7,00 mm;
- system igieł B-27;
- oświetlenie pola pracy LED;
- transport podwójny (ząbkowy, stopowy) różnicowy;
- system smarowania centralny;
- silnik 220-240V;
9. Stojak na materiały – 1 sztuka:
- rozwijarka na 6 belek materiału o szerokości 1800 mm;
- waga maksymalna beli – 30 kg;
- średnica belki – 400 mm;
- konstrukcja z zamkniętych profili stalowych;
- rury na belki mocowane na uchwytach z łożyskowymi kółkami, z systemem hamulcowym;
- podstawa z kółkami i systemem hamulcowym;
- miara cyfrowa;
10. Steamer/prasowacz parowy pionowy – 1 sztuka:
- przynajmniej 3 stopniowa regulacja intensywności parowania (450-min. 1700W);
- pojemność zbiornika min. 1,5 l z czujnikiem braku wody, z możliwością odkamieniania;
- gotowość do pracy poniżej 2 min.;
- czas pracy min. 90 min.;
- akcesoria: podkładka do prasowania, nakładka do prasowania „na kant”, szczotka czyszcząca;
- napięcie 220-240V;
- wysokość parowca 170 cm;
11. Steamer ręczny – 2 sztuki:
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- żelazko pionowe, steamer;
- moc min. 1500 W;
- zbiornik na wodę min. 200 ml;
- gotowość do pracy po 1 min.;
- możliwość prasowania w pionie i poziomie;
- wbudowany pojemnik na kamień;
- dodatkowa nakładka/szczotka do grubych tkanin;
- kompaktowy rozmiar i niewielka waga;
III. Warunki udziału w postępowaniu
1. W postępowaniu mogą brać udział podmioty, które wykażą, że:
a) podmiot nie jest wyłączony z możliwości realizacji zamówienia, ponieważ nie jest powiązany
osobowo oraz kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego oraz osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych
z przygotowaniem procedury wyboru Wykonawcy;
b) podmiot posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
c) podmiot wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 1997 Nr 133, poz.883 z późn. zm.) do celów
realizacji projektu pt. „Wzmocnienie potencjału twórczego Towarzystwa „Poligrodzianie””;
d) podmiot wyraża zgodę na wgląd w dokumentację dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia
zarówno Zamawiającemu jak i wszystkim organom uprawnionym do kontroli realizacji projektu pt.
„Wzmocnienie potencjału twórczego Towarzystwa „Poligrodzianie””;
e) podmiot uzyskał wpis do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), a rodzaj działalności mieści
się w zakresie objętym zapytaniem.
2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie drogą e-mailową na adres howora@o2.pl w
terminie do dnia 19.08.2019 r. do godz. 12:00 kompletu, podpisanych przez osobę uprawnioną,
dokumentów.
3. Podmiot gwarantuje udzielenie 36 miesięcznej gwarancji na maszyny krawieckie oraz 24 miesięcznej
gwarancji na pozostałe elementy zamówienia.
IV. Opis przebiegu postępowania
1. Podmiot składa ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
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2. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:
- formularz ofertowy – Załącznik nr 1;
- wymagane oświadczenia – Załącznik nr 2;
- odpis ze stosownego rejestru, z którego jasno wynika, że osoba podpisująca ofertę lub nadająca
pełnomocnictwo jest do tego uprawniona;
- w przypadku ustanowienia pełnomocnika, podmiot składa stosowne pełnomocnictwo. Z
pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y
umocowana/e (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem).
3. Oferta wraz z załącznikami winna być:
a) napisana w języku polskim;
b) posiadać datę sporządzenia;
c) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres email;
d) podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta lub pełnomocnika Oferenta.
4. Każdy podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Podmiot ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału podmiotu w postępowaniu.
7. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi do dnia 22.08.2019 r. i opublikowany zostanie na stronie
www.poligrodzianie.pl.
8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
9. Pomiot może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury zapytania ofertowego, a
także zmiany jego warunków, bez podania przyczyny. Z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie.
V. Wybór oferty
1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny oferty:
- cena – 60%
- jakość proponowanych rozwiązań – 20%
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- parametry techniczne – 20%
2. Dopuszcza się do realizacji oferty, które zawierają przynajmniej 8 z 11 elementów zamówienia. W
przypadku wyboru takiej oferty, pozostałe elementy zamówienia zostaną zlecone w postępowaniu
uzupełniającym.
2. Nie będą rozpatrywane oferty:
- niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia;
- częściowe (z wyłączeniem ptk. 2);
- złożone przez podmiot niespełniający warunków w postępowaniu;
- złożone przez podmiot wykluczony w postępowaniu;
- złożone niekompletne.
4. Jeśli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką
samą punktację, wówczas Zamawiający wezwie podmioty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert
dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej od ceny w ofercie pierwotnej.
VI. Warunki realizacji zamówienia
1. Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia wyłonienia najkorzystniejszej oferty podpisze z zamawiającym
umowę zlecenia wykonania dostawy wyposażenia.
2. Zamawiający dopuszcza ustalenie kwoty zaliczki na maksymalnie 20% wartości zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wszystkich, kompletnych, wolnych od wad elementów
wyposażenia do dnia 06.09.2019 r. do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2,
Poznań.
4. Po realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się w przeciągu 7 dni wystawić fakturę VAT
końcową z terminem płatności min. 14 dni. Płatność realizowana będzie bezgotówkowo.
5. Za termin zakończenia realizacji zamówienia uznaje się datę podpisania protokołu zdawczoodbiorczego, w którym Zamawiający potwierdza, że wyposażenie dostarczone zostało bez wad. W
przypadku stwierdzenia wad i reklamacji, Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni do ich
kompletnego usunięcia na koszt własny.
5. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się
wraz upływem terminu składania ofert.

Dodatkowych informacji udziela p. Michał Howorski, 508090677, howora@o2.pl
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