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PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ REGIONALNEGO PROGRAMU 
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007 – 2013: GOSPODARKA 

INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, DZIAŁANIE 3.2: PODNOSZENIE INNOWACYJNOŚCI I 
KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW. DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW 

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA.. 
 

Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego 

 

Maszyna raszlowa do produkcji dzianiny dystansowej 

 spełniająca następujące parametry: 

• podziałka maszyny minimum 12 igieł/ cal 

• szerokość robocza minimum 138” 

• odległość pomiędzy prowadnicami igieł od 3 do 15 mm lub zbliżona.  

• Bezstopniowa, centralna regulacja dystansu z automatycznym ustawieniem 
elementów oczkotwórczych 

• Minimum 7 szyn z igłami oczkowymi 

• elektroniczne sterowanie szynami z igłami oczkowymi 

• możliwość sekwencyjnego podawania przędzy wypełniającej 

• podawanie przędzy z każdego nawoju za pomocą elektronicznie kontrolowanego 
napędu 
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• możliwość uzyskiwania wyrobu o określonym kształcie 

 

Prosimy o przedstawienie ceny oferty w postaci tabeli: 

Lp Przedmiot zamówienia Jednostka 
miary 

Ilość Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość netto Stawka 
VAT 
(%) 

Wartość 
VAT 

Wartość 
brutto 

1         

2         

Razem n/d n/d n/d n/d  n/d   
 
 
 
 
 

 

        

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI FIRMA BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁA PRZY WYBORZE OFERTY 
ORAZ ZNACZENIE TYCH KRYTERIÓW 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100 

Lp. Rodzaj Kryterium  Punktacja  Sposób oceny  

1 Cena   

Od 0 do 60  

Stosunek ceny w ofercie z najniższą 
ceną do ceny badanej oferty 
mnożony przez 60 

2 Wyposażenie 
dodatkowe (możliwość 
tworzenia wzorów 
żakardowych) 

 

 0 lub 40 

40 punktów dla urządzeń 
wyposażonych w dodatkowe 
mechanizmy do tworzenia wzorów 
żakardowych 

 

Ocena spełnienia warunku nr  2. . dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w 
oparciu o informacje zawarte w złożonej ofercie oraz dokumentach oferenta. 
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Planowany termin realizacji zamówienia  : 30.06.2014 

Ostateczny termin składania ofert : 21.10.2013 

Oferty wraz ze szczegółową specyfikacją należy składać osobiście lub listownie na adres:  

BOWI-STYL PW Wiesława Sitarz 

ul. Rembielińskiego 14 

93-575 Łódź  

 
lub 

pocztą elektroniczną na adres ewa.pupar@bowistyl.pl  lub maciej.sitarz@bowistyl.pl 

 

Oferty składane listownie lub osobiście prosimy umieścić w dwóch zaklejonych kopertach, z  

adnotacją na wewnętrznej kopercie „Otworzyć dnia 22.10.2013” 

Data i miejsce otwarcia ofert: 22.10.2013, Łódź ul. Rembielińskiego 14 

Osoba do kontaktu w ramach zamówienia: Ewa Pupar i Maciej Sitarz 

 
W przypadku podania wartości ofert w walucie obcej, wartość zamówienia będzie 
przeliczana na złotówki według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert. 
 
Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych 
Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do 
wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia. 
 
Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do 
unieważnienia postępowania. 
 
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 


