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Załącznik nr 3a do zapytania ofertowego  

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyny formującej parowej przystosowanej do formowania 

odzieży o konstrukcji seamless w ramach projektu pt.: „Stworzenie infrastruktury B+R na potrzeby 

opracowywania innowacyjnej bezszwowej odzieży technicznej” w ramach Poddziałania I.2.1 

Infrastruktura B+R przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 

lata 2014-2020 zatwierdzonego decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej CCI2014PL16M2OP005 z 

dnia 18 grudnia 2014 r., objętego wnioskiem o dofinansowanie o nr RPLD.01.02.01-10-0028/18  nr, 

postępowania: F/RPO-WL3/2/2018   

Kod CPV - 42717000-5 – Urządzenia do prasowania i składania bielizny 

1. Informacje podstawowe  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej maszyny formującej parowej w ilości 1 sztuka, o 

parametrach nie gorszych niż przewidzianych w niniejszym szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia („OPZ”).  

      W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawcy będą zobowiązani do: 

1) dostarczenia maszyny w terminie określonym w ofercie Wykonawcy, ale nie dłuższym niż 60 

dni od daty zawarcia umowy na realizację przedmiotowego zamówienia; 

2) udzielenia minimum 24 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczoną maszynę oraz wszystkie 

podzespoły maszyny, liczonej od dnia ostatecznego odbioru maszyny („Gwarancja”); 

3) zapewnienia serwisu w okresie obowiązywania Gwarancji;  

4) akceptacji 60-dniowego terminu płatności; 

5) złożenia deklaracji zgodności znaku CE / certyfikat znaku CE dla oferowanej maszyny. 

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 będzie obejmowało dostawę 1 sztuki nowej maszyny formującej parowej 

przystosowanej do formowania odzieży o konstrukcji seamless.  

a) Paramenty techniczne maszyny: 

• zakres roboczy maszyny od 35 cm do 80 cm1; 

• zasilanie parą technologiczną o ciśnieniu 8 bar; 

                                                           
1 Maszyna musi mieć możliwość formowania na formach o szerokości od 35 cm do 80 mm. W celu wyjaśnienia wątpliwości nie 
są dopuszczalne maszyny o zakresach przykładowych. 40-80 cm, 35-70 cm, 45-75 cm.  
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• pełen zakres obsługi maszyny wykonywany przez jednego operatora; 

• aluminiowe formy; 

• komora parowa z trzema oddzielnymi zamkami; 

• maksymalna temperatura 2500C; 

• maksymalna temperatura tunelu parowego, tj. suszenia 2000C. 

b) Wyposażenie jednostkowe maszyny: 

• autoklaw; 

• prasa; 

• komora suszenia. 

 

 


