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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

Barwiarka
••
Urządzenie typu szufladowego, grubych ściankach i zredukowanym stosunku
kąpieli do barwienia, rozwiązanie na ciśnienie statyczne
•
Aparat wykonany ze stali austenitowej kwasowej, przystosowane do pracy pod
ciśnieniem statycznym 0,5 kg/cm2 i temp 110°C na poziomie morza
•
Ładowność ok. 100 kg poliamidowych wyrobów pończoszniczych o średniej
gramaturze 250 g/tuz.
•

Zawory pneumatyczne do napełniania aparatu i spustu kąpieli

•

Zawór pneumatyczny zwrotny

•

Zawór pneumatyczny do urządzenia przelewowego

•

Zawór bezpieczeństwa
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•

Wewnętrzna komora cyrkulacji

•
Instalacja doprowadzająca produkty chemiczne i barwniki z dwóch zbiorników
poprzez elektropompę wirówkową z uszczelnieniem mechanicznym
•
Sonda temperatury oraz termostat bezpieczeństwa do kontroli temperatury w
czasie rzeczywistym
•

Manometr do kontroli ciśnienia roboczego

•
Zespół napędu wymuszający główną cyrkulację kąpieli, ułatwiający penetrację
barwionego materiału
•

Nagrzewnica na parę do grzania pośredniego, o dużej mocy wymiany ciepła

•
Górna część przystosowana do pomieszczenia wzrostu objętości kąpieli w
wyniku efektu termicznego
•

System powolnego dozowania środków chemicznych i barwników

•

Mieszadło do zbiornika kuchni farb

•

Szafa sterownicza ze stali nierdzewnej z wyłącznikami bezpieczeństwa

•

Panel dotykowy z funkcją programowania procesu barwienia

•

Inwertor sterujący pompą główną

•

Zasobnik do załadunku szuflad

•
Komplet standardowych szuflad do barwienia wyrobów pończoszniczych
poliamidowych wstępnie prasowanych

W ramach przedmiotu zamówienia możliwe jest składanie ofert równoważnych.

Prosimy o 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
(%)
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n/d

Wartość
VAT

Wartość
brutto

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 70

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

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: ……maksymalnie 120 dni roboczych od daty zamówienia
Ostateczny termin składania ofert: 19.11.2013 do godz. 10.00
Oferty wraz ze szczegółową specyfikacją należy składać osobiście lub listownie na
adres:
”Marilyn” Marzena Janiak
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 19.11.2013.”
Data i miejsce otwarcia ofert: ……………19.11.2013 godz. 10.00………...…….
Osoba do kontaktu w ramach zamówienia: Małgorzata Szpadzińska, Piotr Szyrman
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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