
 

                                                                   
 

       UZ-410-59/13-14/ac                                              Bodzentyn, 11.03.2014 r. 
               Znak sprawy 

 

 

ŚWIĘTOKRZYSKI   PARK   NARODOWY Z SIEDZIBĄ W BODZENTYNIE 

  
…………………………………………………. 

                                                                                                             (nazwa i adres potencjalnego oferenta) 
 

                        …………………………………………………. 
 

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E 

O G Ł O S Z E N I E  O  Z A P Y T A N I U   O F E R T O W Y M * 
(*- niepotrzebne skreślić) 

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z  

uwzględnieniem poniższych wymagań: 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  

Zakup plotera tnącego, laptopa z oprogramowaniem i materiałów eksploatacyjnych  

zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia 

2. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: brak 

3. Termin realizacji zamówienia: 20. 05. 2014 r. 

4. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena. 

5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: 

Jakub Żelazny, specjalista ds. informatyki, tel. 41 31 15 106 wew. 61 

Agata Czeplina – Miernik, główny specjalista, tel. 41 31 15 106 wew. 51 

(imię, nazwisko, stanowisko, Tel/fax) 

6. Ofertę cenową  według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia 18 marca 2014 r. godzina 10.00 

7. Ofertę można: 

- przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park narodowy, 26-010 Bodzentyn,  

 ul.  Suchedniowska 4. 

- przesłać e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl 

             - przesłać faxem na nr 41 311 51 06. 

               - dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4. 

 

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze 

zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy. 

 

 

                                                                                                                         Dyrektor ŚPN 

mgr inż. Piotr Szafraniec 

 

 

 

 

 

mailto:dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl


 

Załącznik nr 1: Specyfikacja zamówienia 

 

 

Specyfikacja 

 

Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy 

rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów 

jakościowych. Oznacza to, iż wykonawca może zaoferować asortyment równoważny o takich samych lub 

lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych lub użytkowych. 

 

1. Ploter tnący do druku tablic edukacyjnych oraz informacyjnych i ostrzegawczych 

 Szerokość mediów: od 7cm do 127 cm 

 Szerokości cięcia: 123cm maksymalnie 

 Długość mediów: maksymalna 50m 

 Pamięć: 16 MB 

 Interfejs: USB 

 Prędkość cięcia: do 800mm/s 

 Przyspieszenie: do 3g 

 Nacisk: 0-400g, stopniowany co 5g 

 Rozdzielczość:  0.025 mm lub 0.1 mm  (możliwość wyboru); 

 Powtarzalność:  0,1mm na długości 8m 

 Języki:  Summa DM/PL, HP-GL, HP-GL2 

 Zasilanie: 240V 

 Panel sterujący z wyświetlaczem LCD z menu w języku polskim 

 Sprzętowe przewidywanie wektorowe i wygładzanie krzywych 

 Odczyt nadrukowanych znaczników dla konturowego wycinania, wycinanie nadrukowanych 

elementów po konturze na materiałach odblaskowych, holograficznych, lustrzanych, laminatach 

 

Akcesoria dołączone do plotera: 

 2 standardowe nożyki 

 pisak fibrowy 

 para kołnierzy dociskowych do rolki 

 kabel USB (5m) 

 uchwyt z ostrzem do obcinania mediów 

 kabel zasilający 

 sterowniki i instrukcje do plotera w języku polskim 

 oprogramowanie do cięcia w całości po polsku 

 podstawa oraz system podawania mediów z rolki i arkusza do plotera 

 

Gwarancja: 2 lata (naprawy w siedzibie Zamawiającego). 



 

 

2. Laptop z wyposażeniem i oprogramowaniem  

Procesor:  Intel Core i5-3210M 

 Taktowanie procesora 2500 MHz 

 Częstotliwość szyny pamięci: 1600 MHz 

 Częstotliwość Turbo procesora: 3100 MHz 

 Pamięć podręczna procesora 3 MB 

Ekran:  

 Przekątna ekranu 15.6 cal 

 Rozdzielczość : 1920 x 1080 (FullHD) 

 Powłoka matrycy: Matowa 

 Technologia LED 

 Format obrazu 16:9 

Karta graficzna:  AMD Radeon HD 7670M z własną pamięcią 1024 MB GDDR3  

Pamięć RAM 4 GB DDR3 

Urządzenie wskazujące : Touchpad,  

Klawiatura: Układ QWERTY podświetlana 

Karta dźwiękowa zintegrowana, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki 

Dysk twardy: 500 GB SATA,  dbr. 7200,   

Napędy odtwarzacz: Blu-ray combo 

Czytnik kart pamięci 

Karta sieciowa 10/100/1000 Mbps  

Łączność bezprzewodowa: WiFi 802.11 b/g/n 

Bluetooth 3.0 

Złącza: HDMI, D-Sub (VGA), słuchawkowe, mikrofonowe, USB 4x 3.0, ExpressCard/34 

Bateria 6-komorowa, 48 Wh, Li-Ion 

 

Mysz optyczna USB, 3 przyciski, rolka, 800DPI 
Torba do notebooka 

 komora na notebooka z przegrodami na zasilacz, myszkę, itp.,  

 komora na akcesoria,  

 kieszeń na dokumenty 

System operacyjny: Windows 7 Professional 64-bit (wersja polska) lub Windows 8 Professional 64-bit 

(wersja polska) 

Gwarancja 3 lata (naprawa realizowana w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu awarii w siedzibie 

zamawiającego). 

 

3. Oprogramowanie 

 

Office Professional Plus 2013, Single, Open License Program-No Level, Academic 

CorelDRAW Graphics Suite X6 PL, licencja komercyjna 

 

4. Materiały eksploatacyjne niezbędne do użytkowania plotera 

4.1. Folia samoprzylepna, matowa w roli – 1 szt. 

 folia polipropylenowa 

 samoprzylepna, matowa 

 szerokość: A1+ (610 mm, 24") 

 długość: 22,9 m (75 ft) 

 gramatura: 168 g/m2 (z podkładem), 120 g/m2 (bez podkładu) wg metody ISO 536 

 średnica rdzenia (gilza): 50,8 mm 

 technologia druku: atramentowa 



 

 

4.2. Folia samoprzylepna, błyszcząca w roli – 1 szt. 

 folia polipropylenowa 

 samoprzylepna, błyszcząca 

 szerokość: A0+ (914 mm, 36") 

 długość: 22,9 m (75 ft) 

 gramatura: 180 g/m2 (z podkładem), 120 g/m2 (bez podkładu) wg metody ISO 536 

 grubość: 215 mikronów/8.5 mil (z podkładem), 180 mikronów/7.1 mil (bez podkładu) wg metody 

ISO 534 

 średnica rdzenia (gilza): 50,8 mm 

 technologia druku: atramentowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2: Wzór oferty cenowej. 

Termin złożenia odpowiedzi na zapytanie: do  18 marca 2014 r. 

 
Uwaga:  

1. Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach 

publicznych.  

2. Tryb postępowania: rozeznanie rynku.  

3. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 14000 euro netto (bez VAT). 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub rozszerzenia zakresu prac będących przedmiotem zapytania 

o 20%  

5. Rozliczenia finansowe dokonywane będą na podstawie przedstawionych faktur za dostarczone materiały 

 

                                                                                 …………………………………. 
                                                                                                                   (miejscowość i data) 

……………………………………. 
                       (pieczęć firmy) 

 

OFERTA CENOWA 

 

1. Nazwa firmy oraz NIP: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

2. Adres firmy: 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 
 

3.  Przedmiot oferty: Ploter tnący, laptop z oprogramowaniem i materiały eksploatacyjne zgodnie ze 

specyfikacją zamówienia będącą załącznikiem nr 1 do ogłoszenia o zapytaniu 

ofertowym 

4.  Po zapoznaniu się z zapytaniem ofertowym przedstawionym przez Świętokrzyski Park Narodowy, 

proponujemy wykonanie zadania zgodnie z ogłoszeniem o zapytaniu ofertowym. 

5. Przedmiot zapytania i proponowana cena: 

 

Nazwa, marka i parametry produktu 
Oferowana cena w zł 

netto VAT brutto 

1. Ploter tnący  

 

Model i marka: ……………….…..........…… 

Szerokość mediów: …………………............ 

Szerokości cięcia: 

…………………..........…… 

Długość mediów:  

…………………................. 

Pamięć RAM …………………..........……… 

Interfejs…………………..........……………. 

Panel sterujący LCD z menu w języku 

polskim ……………….................................... 

Odczyt nadrukowanych znaczników dla 

konturowego wycinania  

   



 

…………………...... 

Akcesoria…………...…………………............ 

…………………………..……….…….......... 

Gwarancja: …………………..........………… 

2. Laptop z wyposażeniem  

i oprogramowaniem  

Model i marka: ……………….…..........…… 

Procesor: …………………..........…………... 

Ekran: …………………..........……………... 

Karta graficzna:  …………………................. 

Pamięć RAM …………………..........……… 

Dysk twardy …………………..........………. 

Napędy odtwarzacz ………………….......... 

Mysz optyczna …………………..........…… 

Torba do notebooka …………………............ 

System operacyjny …………….…….......... 

Gwarancja: …………………..........………… 

   

3. Oprogramowanie 

Office Professional Plus 2013, Single, 

Open License Program-No Level, 

Academic 

 

CorelDRAW Graphics Suite X6 PL, 

licencja komercyjna 

 

 

 

 

  

   

4. Materiały eksploatacyjne niezbędne do 

użytkowania plotera 

Folia samoprzylepna, matowa w roli A1+ 

(610 mm), 22,9 m – 1 szt. 
Producent  i nazwa: ………………….......... 

Parametry:…………………………………… 

Folia samoprzylepna, błyszcząca w roli 

A0+ (914 mm), 22,9 m - 1 szt. 
Producent  i nazwa: ………………….......... 

Parametry:…………………………………… 

 

   

RAZEM    

 
6.  Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym:  

 

……………………………………………………... 
                                   (imię i nazwisko, telefon) 

 

 

…………………………………………………… 

                                                                                   (podpis osoby upoważnionej do przedłożenia oferty) 


