
ZAPYTANIE OFERTOWE  

Prosimy o nadesłanie oferty na ploter laserowy ze stołem obrotowym, zgodnie z poniższą 
specyfikacją:

1. Marta Rudnicka, 93-428 Łódź, ul. Kwaterunkowa 10

NIP: 7292576979, REGON: 100633765

2. Tytuł realizowanego projektu: 

Wzrost konkurencyjności i przychodów firmy Marta Rudnicka poprzez wprowadzenie na rynek nowych 
produktów oraz nowych usług.

3. Nazwa osi priorytetowej i działania:

 OŚ PRIORYTETOWA III: GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

DZIAŁANIE III.6: ROZWÓJ MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

4. Przedmiot zamówienia

PLOTER LASEROWY ze stołem obrotowym 

1.Kryteria techniczne:

•  Maszyna laserowa 1610 z możliwą do rozmontowania podstawą (aby można było wstawić do 
pomieszczenia przez drzwi o szerokości około 60 cm)

•  Laser Co2 100W Long Life

•  Silniki 3 fazowe

•  Auto focus lens 

•  Pole robocze 1600 x 1000mm, stół przelotowy 

•  Konektor port USB

•  Czerwony punkt 

•  Elektrycznie opuszczany stół

•  Stół typu plaster miodu

•  Oprogramowanie angielskie LaserCut 5.3 lub równoważne z aplikacją do CorelDraw,  
AutoCad, Photo Shop

•  Przemysłowa chłodnica wody z elektronicznym nadzorem

•  Tuba laserowa o żywotności –do 8000 godzin pracy

•  Minimalny rozmiar grawerowanej litery 1 mm

•  Dokładność lasera na poziomie +/- 0.01 mm

•  Laser z czujnikiem informującym o temperaturze 

• + dodatkowa nakładka, stół obrotowy do grawerowania cylindrycznych przedmiotów

5. Opis sposobu obliczania ceny



Wartość punktowa oferty cenowej będzie obliczana według wzoru:

P= cena najniższa/cena oferty ocenianejx100 pkt

6. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej 
oferty , wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty

Kryteria wyboru oferty:

• Cena – maksymalnie 100 pkt

• gwarancja- 2 lata i więcej 10 pkt

• serwis w dniu zgłoszenia- 20 pkt

7. Termin wykonania zamówienia

 Do 31 października 2011 r. 

8.  Miejsce i termin składania ofert
Do siedmiu dni roboczych od daty otrzymania oferty przez zamawiającego, na adres mailowy:

mr@martarudnicka.com 

pocztą lub osobiście  do siedziby firmy na adres: 

Marta Rudnicka, 93-428 Łódź, ul. Kwaterunkowa 10


