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Wzrost konkurencyjności firmy MARILYN dzięki wdrożeniu
innowacyjnej technologii wytwarzania wyrobów bieliźniarskich do
korygowania sylwetki
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

Oprogramowanie graficzne do tworzenia wzorów:
Charakterystyka produktu:
Oprogramowanie jest niezbędne do tworzenia wzorów wyrobów bieliźniarskich do korygowania
sylwetki.
Projektant może wprowadzić do programu parametry techniczne artykułu i maszyny takie jak:
ilość igieł, ilość rządków dzianiny, konstrukcję wyrobu (jego poszczególne elementy jak: palce,
pięta, ściągacz itd.) oraz skład surowcowy czyli z jakiej przędz będzie się składać dzianina.
Projektuje grafikę wyrobu, korzystając z edytora graficznego wbudowanego w program. Na
każdym etapie projektu może oglądać w prezentacji 3D efekty swojej pracy, program oddaje
wiernie wygląd wyrobu z uwzględnieniem różnych splotów dzianiny i struktury w zależności od
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składu surowcowego. Taka metoda pozwala projektować wyroby bez potrzeby wykonywania
licznych i czasochłonnych prób na maszynach dziewiarskich.
Specyfikacja techniczna:
-

-

instalacja w systemie Windows 7
możliwość wprowadzania do programu parametrów technicznych artykułu i maszyny takich
jak: ilość igieł, ilość rządków dzianiny, konstrukcję wyrobu (jego poszczególne elementy jak:
palce, pięta, ściągacz itd.) oraz skład surowcowego czyli z jakich przędz będzie się składać
dzianina.
edytor graficzny, możliwość oglądania, na każdym etapie projektu, efektów pracy w formie
prezentacji 3D

W ramach przedmiotu zamówienia możliwe jest składanie ofert równoważnych.

Sugerujemy przedstawienie ceny oferty w postaci tabeli:
Lp

Przedmiot zamówienia

Jednostka
miary

Ilość

1
2
Razem

Cena
jednostkowa
netto

n/d

n/d

n/d

n/d

Wartość netto

Stawka
VAT
(%)

Wartość
VAT

Wartość
brutto

n/d

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI FIRMA BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁA PRZY WYBORZE OFERTY
ORAZ ZNACZENIE TYCH KRYTERIÓW
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100
Lp.
1

Rodzaj Kryterium
Cena

Punktacja
Od 0 do 70

Sposób oceny
Stosunek ceny w ofercie z najniższą
ceną do ceny badanej oferty
mnożony przez 70
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2

Gwarancja

Od 0 do 30

Stosunek okresu gwarancji w
badanej ofercie do okresu gwarancji
w ofercie z najdłuższą gwarancją
mnożony przez 30

Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2014
Ostateczny termin składania ofert: 20.10.2014 do godz. 16.00
Oferty wraz ze szczegółową specyfikacją należy składać osobiście lub listownie na
adres:
”Marilyn” Marzena Janiak Sp. z o.o.
ul. Romanowska 131
91-174 Łódź
lub pocztą elektroniczną na adres ………m.szpadzińska@marilyn.pl…………………………
Oferty składane listownie lub osobiście prosimy umieścić w dwóch zaklejonych
kopertach, z adnotacją na wewnętrznej kopercie „Otworzyć dnia 21.10.2014”
Data i miejsce otwarcia ofert: ……………21.10.2014 godz. 10.00………...…….
Osoba do kontaktu w ramach zamówienia: Małgorzata Szpadzińska, Piotr Szyrman,
Mateusz Arcimionek

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.
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