Toruń, 7 grudnia 2020 r.
FIRMA AKLEN -JACEK SZLENDAK
ul. Podgórna 13F
87-100 Toruń
ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z planowanym zakupem, zapraszamy do złożenia oferty na poniższy sprzęt:
1. Ploter tnący– 1 szt. o parametrach:
- szerokość mediów 12 do 126 cm
- obszar cięcia 120 x 50x 123 cm
- dokładność 0,2%
-prędkość do 113 cm/s po przekątnej
- nacisk noża 0-400g, w krokach co 5 g
- 2 szt. kołnierz dociskowy rolki
- 2 szt. nóż standardowy
2. Laminator wielkoformatowy do laminowania wydruków na zimno i na ciepło:
- max. Szerokość 1600 mm
- temperatura 0-60st.cels.
- max. Prędkość 6m/min.
- średnica rolki 120 mm
- min. Moc 1500 W
- min. Moc grzałki 1400 W
- min. Moc silnika 55 W
ROK PRODUKCJI – 2020 lub nowszy (Nowy)
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, przy
czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe:

O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się ̨ Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają ̨ uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
3. Znajdują ̨ się ̨ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Wyrażają ̨ zgodę ̨ na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji
przedmiotu zamówienia.
Kryteria oceny oferty
Jedynym kryterium jest cena brutto
Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty
Cena 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Oferent z najniższą ceną netto otrzyma 100 punktów.
Kontakt w sprawie składania ofert:
Jacek Szlendak – tel 602 746 237 email: aklen@aklen.pl
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Oferent z najniższą ceną netto otrzyma 100 punktów.
Termin składania ofert: 18 grudnia 2020 do godziny 12.00
Oferty należy przesłać na adres email: aklen@aklen.pl

