
 
 

Załącznik nr 1D do Zapytania ofertowego 

 

Postępowanie numer PSP33.1.26.10.2022 o nazwie: Zakup i dostawa wyposażenia dla 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu w 

ramach programu Laboratoria Przyszłości 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniem równoważnym, które 

przedstawiają przedmiot zamówienia o cechach odpowiadających cechom lub lepszych od 

cech wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem 

towarowym 

2. Jeżeli Wykonawca składający ofertę zaoferuje rozwiązania równoważne, to na 

Wykonawcy spoczywa obowiązek (ciężar dowodu) wykazania równoważności poprzez 

złożenie w ofercie odpowiednich dokumentów potwierdzających tą równoważność 

3. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie przez Zamawiającego 

4. Jeśli w opisach występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy 

to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku 

dopuszczalne są produkty równoważne pod względem zastosowania, materiałów, 

funkcjonalności, konstrukcji itp. 

5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, użyto do opisania przedmiotu zamówienia 

oznaczeń lub parametrów wskazujących na konkretnego producenta, konkretny produkt 

lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń, Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o 

parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, 

spełniające wymagania Zamawiającego 

6. Warunki równoważności rozwiązań: 

1) Nie mniejszy zakres zastosowań, 

2) Nie mniejsza funkcjonalność rozumiana jako zbiór funkcji realizowanych przez 

rozwiązanie, 

3) Sposób realizacji funkcji zgodny pod względem ergonomicznym, 

4) Nie gorszy poziom wsparcia technicznego oferowanego przez producenta rozwiązania 

równoważnego, 

5) Nie gorsze parametry techniczne dotyczących trwałości, wydajności, bezpieczeństwa 

eksploatacji. 

7. Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: Oferowany przez Wykonawcę 

sprzęt może mieć lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe od 

określonych w Zapytaniu ofertowym i załącznikach. 

 

Przedmiot zamówienia: Maszyna do szycia z akcesoriami – 5 szt. 

Dane techniczne 

Typ sterowania  mechaniczna 

Rodzaj chwytacza wahadłowy 

Napięcie zasilania:  220-240 V. 

Szerokość ściegu: 5 mm  



 
 

Liczba programów szycia: Min 10  

System igieł: Zgodnie ze specyfikacją maszyny do szycia 

Wyposażenie - stopka uniwersalna 

- stopka do obszywania dziurek 

-  2 szpulki 

- zestaw igieł 

- rozcinacz dziurek 

- filc 

- rozrusznik nożny (pedał) 

- oliwiarka 

- miękki pokrowiec 

Akcesoria krawieckie Zestaw potrzebny do pierwszych prac krawieckich: np.miara 

krawiecka, bransoletka magnetyczna, szpilki, obcinaczki, kredki, 

igły, rozpruwacz, nawlekacz nitki. 

Inne Trwałe, metalowe podzespoły 

 Mocna i szybka - prędkość maksymalna do 860 wkłuć na minutę 

LEDowe oświetlenie pola pracy 

odporna na błędy początkujących 

Zgodność z Polską Normą. 

Certyfikat CE oraz dopuszczenie do użytku na potrzeby 

placówek oświatowych. 

Zgodność z normą BHP.  

Autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, 

serwis i wsparcie techniczne. 

Okres gwarancji  min 24 miesiące 

 

 


