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Toruń, 26.03.2015 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 
 
Wykrajarka (nazwa techniczna sztanctygiel) (1 szt.).    
 
Parametry minimalne ww. urządzenia: 

- przeznaczony do wykrawania na prasie kształtu STOP RAYON za pomocą wykrojnika; 
- konstrukcja z wysokiej jakości staliwa; 
- sprzęgło elektromagnetyczne; 
- szerokie wychylenie stołu; 
- możliwość pracy ciągłej i cyklicznej;  
- ilość cykli 16/min7;  
- max wymiar wykrojnika 2000x1400 mm; 
- technologia automatycznego cyklu wykrajania (urządzenie winno wykrawać za pomocą 
czujników refleksyjnych, tworzących barierę na całej długości pola roboczego, a nie tylko w 
jednym punkcie). 
 
Zamawiający nie przewiduje możliwości uruchomienia zamówień uzupełniających 
dotyczących przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 
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W celu zachowania przejrzystości oceny ofert Zamawiający zastrzega, iż oferty winny 
zostać sporządzone i przedłożone (przesłane) na formularzu ofertowym, którego wzór  
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.  
W przypadku braku zastosowania się do powyższego (nie zastosowania ww. wzoru) 
dana oferta nie będzie przedmiotem analizy.  
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
 
Od 07.04.2015 r. do 30.04.2015 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 – Wykrajarka (sztanctygiel)”, listownie na adres siedziby Firmy bądź osobiście 
w siedzibie Firmy do dnia 02.04.2015 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. 
 
 
Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego. 


