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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wraz z uruchomieniem kompletnego fabrycznie
nowego plotera o następujących parametrach technicznych:
PLOTER
Lp. Nazwa
Minimalne wymagania techniczne
1
Obszar roboczy stołu
min. 240 x 119 cm, max. 250 x 125 cm
2
Stół
sztywny, przesuwny z podsysem (bez pasa transmisyjnego) o wymiarach
nie mniejszych niż 240 x 120 cm.
3
Prędkość druku
Maksymalna nie mniejsza niż 90 m2/h
4
Grubość materiałów
do 50 mm
(podłoży)
5
System atramentu
Otwarty, tzn. pozwalający na używanie atramentów różnych producentów
6
Szerokość druku
min 240 cm x 119 cm max 250 cm na 125 cm
7
INKI atramenty
CMYK + W (biały)
9
Rzeczywista
minimum 1 200 dpi
rozdzielczość
10
Powierzchnia zajmowana
Min 540 x 380 cm max 560 x 410 cm
11
Konstrukcja plotera
stalowa
12
Karetka plotera
możliwość drukowania w jedną i obydwie strony
13
Możliwości zadruku
możliwość zadruku białym kolorem w jednym przebiegu z pozostałymi
kolorami w trybie poddruku (pre-white) oraz naddruku (post-white) czyli
drukowanie bieli na wykonany już wydruk
14
Dodatkowe wyposażenie
Bariera optyczna bezpieczeństwa
15
Napęd stołu
Stół plotera
musi być napędzany silnikiem elektromagnetycznym
(liniowym
2. Dodatkowe wymogi zawarte w cenie.
a) instalacja i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego;
b) przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Zamawiającego w zakresie kompletnej obsługi plotera
będącego przedmiotem zamówienia;
c) dostarczenie pełnej dokumentacji sprzętu, w tym karty gwarancyjne wraz ze specyfikacją
techniczną oraz instrukcji obsługi w języku polskim lub w języku angielskim. Na karcie
gwarancyjnej należy wskazać dane teleadresowe wykonawcy wraz z numerem seryjnym;
d) bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji;
e) zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego przez autoryzowany serwis oraz
dostarczenia przy dostawie dokumentu określającego zasady świadczenia usług przez
autoryzowany serwis w okresie pogwarancyjnym;
f) dostawa plotera (opakowanie, ubezpieczenie, transport, wszelkie opłaty) będącego przedmiotem
oferty do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy;
g) produkt winien posiadać trwałe oznakowanie producenta/wykonawcy pozwalające na jego pełną
identyfikację (producent/wykonawca- typ- model- numer seryjny);
h) dodatkowe oznakowanie plotera znakiem umowy n-r umowy/ rok / zadanie., asortyment;
i) oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy nie użytkowany w jakikolwiek sposób;
j) oferowany produkt musi posiadać certyfikat CE.
3. Gwarancja
a) Gwarancja minimalna: - 12 miesięcy - od dnia odbioru całego przedmiotu zamówienia
potwierdzonego protokołem odbioru bez uwag.
b) W okresie gwarancji w razie wystąpienia usterki lub awarii Wykonawca przystąpi do
czynności mającej na celu usunięcie usterki lub awarii w ciągu 4 godzin od momentu
pisemnego zgłoszenia drogą e-mailową …. i dokona jej usunięcia na miejscu u użytkownika
w okresie do 5 dni roboczych. W przypadku poważnych awarii/uszkodzeń
plotera
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wymagających sprowadzenia części zamiennych z fabryki czas naprawy może wynieść do 10
dni roboczych
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