P.P.H.U. „LUKAN” EXPORT-IMPORT ANNA KLIMEK
95-200 Pabianice, Jadwinin 42
www.lukan-bluzki.pl
NIP 731-103-22-82
REGON 470873221

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nazwa Zamawiającego:
Anna Klimek
REGON:

Jadwinin, dnia 09.06.2012 r.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Lukan” EXPORT- IMPORT
470873221

NIP:

731-103-22-82

Miejscowość

Jadwinin

Adres:
95-200 Pabianice; Jadwinin 42
Godziny urzędowania: 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Lukan” EXPORT- IMPORT Anna Klimek
95 – 200 Pabianice, Jadwinin 42
Zamawiający dopuszcza kontaktowanie się w formie elektronicznej –
adres e-mail: lukan@lukan-bluzki.pl
storna internetowa: www.lukan-bluzki.pl
Osoba do kontaktu: Andrzej Klimek tel. 607 634 188
PROWADZONEGO Z ZACHOWANIEM NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:
 zasady przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania;
 zasady ochrony uczciwej konkurencji;
 równego i nie dyskryminującego traktowania wykonawców;
 zasady pisemności postępowania;
 uniknięcia konfliktu interesów
o wartości przekraczającej 14.000 euro
TYTUŁ ZAMÓWIENIA:
"Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa "LUKAN" poprzez zakup maszyn i urządzeń" –
PROGRAMOWALNA MASZYNA TYPU ZIG-ZAK - 2 SZT; PLISOWARKA - MASZYNA 12 IGŁOWA – 1
szt.
PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ RPO WŁ:
Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie III.6 Rozwój mikro-i małych przedsiębiorstw
PROJEKT UZYSKAŁ DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w wysokości 137334,96 zł. oraz Budżetu Państwa w wysokości 91556,64 zł.
Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ
Przedmiotem zamówienia jest „Zakup maszyn i urządzeń – zakup programowalnej maszyny typu ZIG-ZAG – 2 szt oraz
plisowarki – maszyna 12 igłowa – 1 szt.” - 42.71.50.00 maszyny do szycia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych maszyn wraz z rozładunkiem, montażem, jak również
przeszkolenie pracowników w zakresie prawidłowej eksploatacji sprzętu.
Beneficjent planuje zakup urządzenia o parametrach nie gorszych niż:
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PROGRAMOWALNA MASZYNA TYPU ZIG-ZAK
Programowalna maszyna typu ZIG-ZAK, wyposażonej w silnik servo wbudowany w głowicę (system drive direct).
Transport ząbkowy, predkość szycia do 5000 ściegów/min, długość ściegu do 5 mm, szerokość ściegu do 8 mm dla
ściegu ZIG-ZAK, 10 mm dla ściegu TRÓJSKOK. Automatyczne funkcje: obcinanie nitki, pozycjonowanie igły,
podnoszenie stopki, ryglowanie początkowe i końcowe , niezależny mechanizm transportu sterowany silnikiem
krokowym , umożliwiającym szycie do przodu i do tyłu. Maszyna umożliwia odszycie dużej ilości wzorów ściegów
typu ZIG-ZAK. Standardowo 14 wzorów znajduje się w pamięci maszyny, 20 kolejnych, dowolnie zaprojektowanych,
możliwych do samodzielnego wprowadzenia. Wybierania standardowego wzoru szycia oraz wprowadzania nowych
wzorów dokonuje się za pomocą, nowoczesnego ciekłokrystalicznego panelu sterującego, będącego standardowym
wyposażeniem maszyny (nie ma konieczności posiadania specjalnego programatora). Panel posiada możliwość
zapisywania wprowadzonych danych na specjalnych wymiennych kartach pamięci. Umożliwia to zapisywanie i
kopiowanie informacji do innych maszyn. Nowoczesny ciekłokrystaliczny panel sterujący oraz specjalny system
silników sterujących pracą igielnicy zapewniają uzyskanie dokładności skoku ściegu ZIG-ZAK rzędu 0.1 mm. Maszyna
posiada funkcje przeszycia symetrycznego wzoru ozdobnego oraz możliwość zagęszczania ściegu na początku i końcu
wzoru (niezależnie od automatycznych funkcji ryglowania). Zastosowanie nowoczesnego napędu maszyny typu -drive
direct - zapewnia bez wstrząsową pracę, zmniejszenie poziomu hałasu, bardzo dużą dokładność rozpoczynania i
zakańczania procesu szycia.
Gwarancja: 12 miesięcy.

lub równoważne.
PLISOWARKA - MASZYNA 12 IGŁOWA
Maszyna 12 igłowa, ścieg łańcuszkowy, przeznaczona do ozdobnego odszywania zakładek. Rozstaw między igłami 6,4
mm. Wyposażona w przyrząd formujący zakładki oraz puller odbierający. Prędkość szycia 3000 ściegów/min.
Centralne smarowanie.
Gwarancja: 12 miesięcy.

lub równoważne.
Termin wykonania zamówienia
– zrealizowanie dostawy - rozpoczęcie – z dniem zawarcia umowy.; zakończenie – 30.09.2011r.
Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków zgodnie z SIWZ.
Opis sposobu przygotowania ofert zgodnie z SIWZ.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Lukan” EXPORTIMPORT Anna Klimek; Jadwinin 42 w terminie do dnia 25.06.2012 roku, godz. 11 .00
Otwarcie ofert nastąpi w Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Lukan” EXPORT- IMPORT
Anna Klimek; Jadwinin 42, dnia 25.06.2012 roku, godz. 12 .00
Opis sposobu obliczania ceny zgodnie z SIWZ.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych
kryteriów i sposobu oceny ofert zgodnie z SIWZ.
KRYTERIUM CENA = 100 %
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