
 

 
Data:   Mielec, 03.11.2014r. 
 
Od:    Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe 
          MGA „IRIS” Andrzej Łukawski 
          ul. Jagiellońska 20, 39-300 Mielec                   
 
 
Dotyczy: Zapytanie ofertowe       
 
         W związku z zamiarem  realizacji projektu nr   WND-RPPK.01.01.00-18-490/13 pn. „Wzrost 

innowacyjności przedsiębiorstwa  MGA „IRIS” Andrzej Łukawski w Mielcu poprzez zakup 

nowoczesnych urządzeń drukujących”, działanie 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, 

Schemat B” Bezpośrednie dotacje inwestycyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty  

na dostawę: 

Nowego plotera do druku na bazie tuszy lateksowych – 1 szt. o następujących parametrach. 

a. Technologia druku: termiczna 
b. Liczba wkładów drukujących: 6 
c. Zgodne rodzaje atramentów: Atramenty Latex 
d. Podawanie nośników: nawijanie z roli na role 
e. Nośniki: Banery, folie, tkaniny, papiery, siatka z podkładem, tapety, media PP, PE, PET, PVC, 
PMMA, HDPE 
f. Zużycie energii: Maks. 4,8 kW (tylko podczas nagrzewania), podczas pracy: 2,7kW 
g. Wymiary (szer. x głeb. x wys.): ok. 2465 x 690 x 1370 mm 
h. Waga produktu: ok. 202 kg. 
 

Złożona oferta powinna zawierać: 

1. nazwę i adres oferenta 

2. wyczerpujący opis techniczny nawiązujący do parametrów podstawowych z zapytania 

3. wartość oferty w PLN lub EUR ( netto oraz brutto) 

4. termin ważności oferty 

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje np. warunki gwarancji, 

dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny 

czas realizacji, kosztorys ofertowy oraz dodatkowo o padanie kosztu tuszy, głowic, realne koszty 

druku m2. 

Kryterium wyboru – najniższa cena. 

Oferta powinna być złożona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, 

posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona osobiście przez 

oferenta. 

 

Termin składania ofert upływa z dniem 17.11.2014 r. 

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 
UNIA EUROPEJSKA 

EUROPEJSKI FUNDUSZ 
ROZWOJU REGIONALNEGO 



Korespondencję papierową proszę kierować na adres: 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MGA „IRIS” Andrzej Łukawski 

39-300 Mielec, ul. Jagiellońska 20 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Pan Mariusz Łukawski  

tel. 603 586 936, e-mail: mga-iris@wp.pl                                  

 
 


