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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego  

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarki sublimacyjnej w ramach Projektu Nr POKL 03.02.02-

00-0226/16, pt.: „Wdrożenie technologii i uruchomienie produkcji innowacyjnej termoaktywnej 

bielizny seamless” w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego („Projekt”), nr postępowania: F/POIR/2B/2017 („Postępowanie”).  

Kod CPV - 30232100-5 - Drukarki i plotery 

1. Informacje podstawowe  

W ramach przedmiotu zamówienia wykonawcy są zobowiązani do: 

− dostarczenia 1 szt. drukarki sublimacyjnej w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych (tj. nie licząc 

sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zawarcia umowy na realizację przedmiotowego 

zamówienia; 

− udzielenia min. 12 m-ce gwarancji jakości na dostarczoną drukarkę sublimacyjną, liczonej od dnia 

dostawy i prawidłowej instalacji drukarki  („Gwarancja”); 

− zapewnienia serwisu w okresie obowiązywania Gwarancji.  

Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość udzielenia zaliczki na realizację przedmiotowego 

zamówienia w wysokości nie przekraczającej 25 % wartości udzielonego zamówienia.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

Zamówienie obejmuje dostawę 1 szt. drukarki sublimacyjnej, której zadaniem będzie wykonywanie 
wydruków nanoszonych na dzianinę.  

Zamówienie obejmuje także instalację dostarczonej drukarki.  

Wymagane jest, aby drukarka sublimacyjna była bezpośrednio podłączona do stacji roboczej z 

monitorem, która jest elementem zamówienia. Celem jest stworzenie stanowiska roboczego, w ramach 

którego pracownik przy pomocy stacji roboczej uruchamia drukowanie, nadzoruje oraz wycina wydruk 

z arkusza za pomocą modułu wycinającego wydruk. 

Parametry techniczne drukarki (zapewnienie jakości wydruku):  

− Głowica drukująca piezoelektryczna;  

− Szerokość druku – min. 1500 mm; 

− Rozdzielczość druku – min. 1000 dpi; 

− Maksymalna szybkość druku w rozdzielczości 360x360 dpi – pow. 100 m2/godz; 

− Maksymalna szybkość druku w rozdzielczości 720x720 dpi – pow. 30 m2/godz; 

− Regulacja wielkości kropli atramentu w zakresie 8 pl – 30 pl; 
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− System stałego zasilania atramentami, zapewniający ciągłość pracy drukarki sublimacyjnej; 

− Moduł wycinający wydruki, obsługiwany w ramach jednego stanowiska roboczego; 

− Stacja robocza z monitorem (wolnostojąca):  

o stacja robocza: system operacyjny Windows 10 Pro lub równoważny, tj. (i) posiadający 

parametry nie gorsze niż system operacyjny Windows 10 Pro oraz zapewniający: (ii) 

kompatybilność z systemem Windows 10 Pro używanym w zakładzie Zamawiającego, (iii) 

komercyjne wykorzystanie tego systemu;  

o monitor: kolorowy, min. 22 cale. 

Opis wykonania instalacji: 

Instalacja obejmuje w szczególności: (i) podłączenie drukarki sublimacyjnej do sieci elektrycznej i stacji 

roboczej, (ii) uruchomienie, (iii) wykonanie wydruków testowych, (iv) szkolenie z obsługi drukarki 

sublimacyjnej oraz stacji roboczej co najmniej 3 pracowników Zamawiającego, (v) przekazanie 

dokumentacji dotyczącej dostarczonej drukarki sublimacyjnej i stacji roboczej, w tym w szczególności 

instrukcji obsługi, gwarancji, oświadczenia zgodności z normami CE (lub certyfikat znaku CE) oraz (vi) 

przekazanie nośników z niezbędnym oprogramowaniem drukarki sublimacyjnej i stacji roboczej, w tym 

sterowników dodawanych do sprzętu.  


