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Toruń, 27.10.2014 r. 

 
STOP RAYON Dorota Wróbel                                                                   
ul. Stefana Batorego 107 
87-100 Toruń 
NIP 9561040616 
tel.: 691-774-334 
e-mail: stoprayon@hotmail.com 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 
 
STOP RAYON Dorota Wróbel                                                                   
ul. Stefana Batorego 107 
87-100 Toruń 
NIP 9561040616 
tel.: 691-774-334 
e-mail: stoprayon@hotmail.com 
 
 
Miejsce realizacji zamówienia: 
 
ul. Stefana Batorego 107 
87-100 Toruń 
Województwo Kujawsko-Pomorskie 
 
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
Giętarka do tworzywa sztucznego (1 szt.).    
 
Parametry minimalne ww. urządzenia: 

- przeznaczony do gięcia kształtu Stop Rayon na maszynie; 
- min. 5000 gięc na godzine, 
- automatyczny cykl pracy, 
- dopasowanie do różnych wielkości produktów, 
- wyposażona w licznik wykonanych produktów, 
- wyświetlacz LCD prezentujący bieżącą informację na temat aktualnej mocy grzania oraz 
czasu pozostałego do zakończenia procesu,  
- biblioteka parametrów użytkownika z funkcją zapisu i edycji, 
- moc grzewcza grzałki = 160 W, 
- regulacja mocy drutu grzewczego w zakresie 10-100 %, 
- programowalny czas grzania w zakresie 10-900 s (regulowany co 5 sekund) 
- kontrola jakości na poszczególnym etapie produkcji poprzez system control, 
- praca na napięciu roboczym w pełni bezpiecznym dla operatora. 
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Zamawiający nie przewiduje możliwości uruchomienia zamówień uzupełniających 
dotyczących przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
 
Od 10.11.2014 r. do 15.12.2014 r.  
 
IV. OCENA OFERT 
 
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium: 
 

• cena netto opisanego powyżej kompletnego urządzenia.  
 
V. DODATKOWE INFORMACJE 
 
Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres z dopiskiem w tytule wiadomości 
email „Oferta – Giętarka do tworzywa sztucznego”, listownie na adres siedziby Firmy bądź 
osobiście w siedzibie Firmy do dnia 05.11.2014 r.  
 
Dodatkowych informacji udziela Dorota Wróbel – Właściciel pod numerem telefonu +48 
691-774-334 oraz adresem e-mail: stoprayon@hotmail.com.  
 
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 
 
Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy STOP 
RAYON Dorota Wróbel poprzez zakup urządzeń oraz wykonanie prac adaptacyjnych w celu 
uruchomienia produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych”. 
 
Cena zawarta w ofercie winna być wyrażona w wartościach netto oraz brutto. 
Oferta winna zawierać informacje o dacie jej ważności.  
 
Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji 
oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Zamawiającego do składania wyjaśnień czy 
powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. 
 
Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy 
wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian całości lub części zapytania ofertowego. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przy ocenie ofert bez 
podania przyczyny. 


