
Wodzisław, dnia 2019-12-03 

 

ZAPYTANIE CENOWE ( SONDAŻ RYNKU )  

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wodzisławiu ul. Szkolna 4, 28-330 

Wodzisław, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę  

 
Drukarka 3D – 1 sztuka o minimalnych  parametrach: 

 technologia wydruku - LPD 

 obszar roboczy – min. 200x200x180  

 forma materiału - Szpula 

 rozdzielczość – 90 – 300 mikronów 

 rozdzielczość punktowa wydruku – 400 mikronów 

 średnica materiału – 1,75 mm 

 rodzaj materiału: ABS/PLA/PLA ANTIBACTERIAL 

 dokładność pozycjonowania – 1,5 mikrona 

 dokładność pozycjonowania osi X/Y – 1,5 mikrona 

 dokładność ruchu osi Z – 1,25 mikrona 

 wyposażenie w laserowy skaner 3D. 

 system automatycznego ładowania filamentu 

 możliwość stosowania filamentów różnych firm o średnicy 1.75mm. 

 drukowanie różnymi kolorami poprzez pauzę wydruku i wymianę filamentu. 

 posiadanie łączności WiFi. (pozwalającej bezprzewodowo wysyłać polecenia drukowania 
z dowolnego miejsca w sieci za pomocą komputerów Windows i Mac) 
 

Oferta powinna zawierać: 
1. Cenę netto oraz brutto. 
2. Sprzęt winien być kompletny, gotowy do pracy. 
4. Sprzęt musi być fabrycznie nowy, zawierać pełne wyposażenie, gwarancję (minimum 24 miesiące), 
oprogramowanie, instrukcje w języku polskim konieczne do uruchomienia i pracy sprzętu bez 
ponoszenia dodatkowych opłat. 
5. Szkolenie z obsługi technicznej dostarczonego sprzętu. 
6. Sprzęt powinien zostać dostarczony bez dodatkowych kosztów ze strony zamawiającego. 
 
Warunki płatności: przelewem w ciągu 7 dni od otrzymania faktury.  
 
Wymagania jakie musi spełniać Wykonawca: 

1. Termin wykonania przedmiotu zapytania do 27 grudnia 2019 r. 

Ofertę prosimy złożyć/przesłać na adres Zamawiającego, w terminie do dnia 11.12.2019 r. godz. 

10:00, w godzinach pracy sekretariatu szkoły od godz. 7.30 do godz.15.30   

lub  drogą elektroniczną na adres: dyrektor@spwodzislaw.pl  

 
Osoba do kontaktu: Jerzy Kostyła tel. 41 3806039  kom. 696215306 
 

Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter 

sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie 

innych kryteriów, np. okresu i warunków gwarancji). 

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego 

i jego następców prawnych o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty 

i zawarcia umowy z wybranym oferentem. 

 

            

         (Kierownik Zamawiającego) 
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