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Toruń, 10.11.2014 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 
 
Ploter Cyfrowy do druku bezpośredniego (1 szt.).    
 
Parametry minimalne ww. urządzenia: 

-  przeznaczony do druk cyfrowego bezpośrednio na tworzywie sztucznym z możliwością 
druku dwustronnego; 
-   druk w technologii UV – c.m.y.k. (druk tuszami utwardzanymi promieniami UV);  
-   zmienna wielkość kropli druku od 6 do 18 pikolitrów; 
-   format druku ok. 2,5 m x 1,25 m pozwalający na druk wielu elementów jednocześnie; 
-  druk w technologii UV LED z różnorodnymi opcjami atramentu (oprócz powiększonego 
formatu ploter winien oferować liczne innowacyjne udoskonalenia tj. druk 6 kolorami, 
atramentem białym i przezroczystym do wykorzystania do lakierowania wybiórczego 
i możliwością druku na podłożach o grubości do 150 mm włącznie); 
- wyposażony w mechanizm przesuwu głowic, charakteryzujący się wysoką precyzją 
i pozwalający na bardzo dokładne umieszczanie kropli atramentu na podłożu; 
-  wymagana jakość zbliżona do fotograficznej (możliwość druku z rozdzielczością do 
1800x1800 dpi i ze zmienną wielkością kropli);  
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-   możliwość rozmieszczenia użytków na arkuszu w taki sposób, aby zminimalizować straty 
drogich podłoży i zoptymalizować czas produkcji; 
-   różnorodne opcje atramentów dla najwyższej elastyczności produkcji – urządzenie winno 
wykorzystywać atramenty CMYK oraz biały z serii LH, stworzonych do druku na sztywnych, 
twardych podłożach wymagających wyższej adhezji (dodatkowo urządzenie winno pracować 
z atramentami elastycznymi, dostępnymi w 6 kolorach oraz w kolorze białym, jak również 
z atramentami dostępnymi w kolorach CMYK oraz białym, posiadającymi możliwość 
rozciągania do nawet 200% przy wysokim poziomie adhezji dla aplikacji wymagających 
dużej elastyczności); 
-   utrwalanie LED; 
-   wyposażony w funkcje regeneracji dysz; 
-  technologia pozwalająca na bezpośredni druk na grubych podłożach – urządzenie winno 
umożliwiać bezpośredni druk na szerokiej gamie podłoży o grubości do nawet 150 mm. 
 
Zamawiający nie przewiduje możliwości uruchomienia zamówień uzupełniających 
dotyczących przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
 
Od 30.11.2014 r. do 31.12.2014 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 – ploter cyfrowy”, listownie na adres siedziby Firmy bądź osobiście w siedzibie 
Firmy do dnia 17.11.2014 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.  
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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. 


