
 

 

 

 

 
Wieluń, 31.10.2011r. 

 
 

ZAPYTANIE CENOWE 
 
1. Zamawiający: 

WoDrew 
Ul. Wojska Polskiego 71 
98-300 Wieluń 
NIP 832-195-15-65 
 

Firma WoDrew pragnie poinformować, iż złożyła wniosek w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 
Oś priorytetowa III: gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość 
Działanie III.6 Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR oraz z budżetu państwa. 
 
Tytuł projektu : Wdro żenie do seryjnej produkcji innowacyjnej drewnianej kostki 
brukowej drogą do rozwoju firmy  
 

W związku z powyższym  firma WoDrew, na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy o 
finansach publicznych, ogłasza rozpoczęcie postępowania konkursowego na zamówienie 
wykonania  piły do cięcia drewna litego. 
 
2. Przedmiot zamówienia: 
Piła do cięcia drewna litego powinna charakteryzować się: 

� Możliwość cięcia drewna litego w plastry w zakresie od 50 do 200 mm 
� Maksymalna długość ciętego elementu: 3,00 m 
� Maksymalna średnica obrabianego elementu 300mm 
� Minimalna średnica obrabianego elementu 150 mm 
� Silnik piły tarczowej (jeżeli występuje osobno): 11 kW 
� Przystosowanie do pracy ciągłej. 
� Płynną regulację prędkości obróbki przez operatora. 
� Obudowa maszyny powinna zabezpieczać operatora przed odrzutami z maszyny, 

tłumić hałas w czasie obróbki, uniemożliwiać przedostawanie się odpadów i pyłów z 
obróbki do otoczenia. 

� Dokumentację i instrukcję obsługi w języku polskim. 
� Certyfikat stwierdzający dopuszczenie jej do eksploatacji zgadnie z obowiązującymi 

dyrektywami UE. 
� Piła powinna zawierać piły oraz narzędzia konieczne do ich wymiany. 
� Konstrukcja maszyny powinna być tak dobrana i skonstruowana, by proces 

technologiczny mógł się odbywać bez przeszkód w wyznaczonym miejscu, oraz 
umożliwi ć w przyszłości przeniesienie całej linii w inne miejsce instalacji. 
 

 
W ofercie należy uwzględnić koszt dostawy (Rychłowice k/Wielunia) i uruchomienia oraz 
okres gwarancji. 
 



 

 

 

 

Przy wyborze oferty firma będzie kładła główny nacisk na wydatkowanie środków w sposób 
celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych 
nakładów. 
 
Wybór wykonawcy nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 
� 70% cena, 
� 15% funkcjonalność, 
� 5% innowacyjność rozwiązań technicznych, 
� 5% serwis, 
� 5% ochrona środowiska i poprawa warunków pracy. 
 
3. Termin realizacji zamówienia: 30 marca 2012 r.  
 
Beneficjent może zmienić warunki udzielenia zamówienia lub unieważnić postępowanie 
konkursowe. 
Oceny ofert dokona specjalnie powołana w tym celu komisja.  
 
4. Okres gwarancji:  min 24 miesiące 
 
5. Miejsce i termin złożenia oferty: 
Ofertę należy złożyć na adres: WoDrew  

Ul. Wojska Polskiego 71 
     98-300 Wieluń 
Lub pocztą mailową wodrew@gmail.com  
 
  do dnia 14.11.2011r. 
 
 
6. Osobą do kontaktu ze strony beneficjenta jest:  
 
Michał Lekki  
tel. 603-173-600 
wodrew@gmail.com  
 
7. Sposób przygotowania oferty: 
Oferty powinny zawierać numer, nazwę oferenta, datę, dane osoby kontaktowej, nazwę i opis 
oferowanego produktu wraz z parametrami technicznymi, wartość netto oraz brutto, warunki 
płatności, okres ważności oferty, termin i warunki dostawy. Oferty winny być zgłoszone w 
formie pisemnej w języku polskim, w sposób nie ulegający ścieraniu.  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 
a/ Formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do zapytania cenowego – wypełniony i podpisany, 
b/ Aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS (kserokopia 
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę). 
 
  
 
 


