
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/ZS/7.1/2017 
z dnia 26.06.2017 r. 

 
Dotyczy: dostawy maszyn do szycia w ramach projektu „Zielone Światło” współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1. Rozwój działań 
aktywnej integracji  
 
 

I. ZAMAWIAJĄCY: 
Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH”                   
ul. Rumiankowa 13, 15 – 665 Białystok 
Osoba do kontaktu:  
Bożena Wasilewska (Kierownik Projektu), tel. 602 352 175 
e-mail: marzdlainnych@gmail.com 

 
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyn do szycia.  
 
I. Maszyna do szycia OWERLOK Janome 990D– 1 sztuka 
 
Standardowe wyposażenie maszyny powinno zawierać: 

 Wkrętak 

 Pinceta 

 Komplet igieł 

 Rozrusznik 

 Kabel zasilający 

 Instrukcję w j. polskim 
 

W skład zestawu wchodzą: 

 stopka do ściegu krytego 

 stopka do wszywania koralików i pereł 

 2 stopki do wszywania wypustki (w rozmiarze 1/8” i 3/16”) 

 prowadnik do równoległego prowadzenia ściegów 
 

Szczegóły techniczne: 

 Płynna regulacja długości i szerokości ściegu 

 Możliwość wykonywania ściegu rolującego (mereżki) bez zmiany płytki ściegowej 

 regulacja transportu różnicowanego do przesuwania tkanin (szycie dzianin, jedwabiu, 
materiałów elastycznych, wełnianych koców) 

 możliwość regulacji szerokości cięcia szytego materiału (od 3 mm do 5 mm) 

 regulowany docisk stopki 

 barwny system nawlekania nici, co gwarantuje ich szybką i wygodną zmianę 

 1300 wkłuć na minutę 

 możliwość włączania i wyłączania noża obcinającego 

 zatrzaskowe mocowanie stopki 

 wbudowany nożyk do obcinania nitek 
 



 
 

III. Maszyna do szycia Janome Easy Jeans Heavy Duty 1800– 2 sztuki  
 
DO NAJWAŻNIEJSZYCH FUNKCJI MASZYNY NALEŻĄ: 

 19 programów ściegowych (w tym ściegi proste, zyg-zak, ozdobne, elastyczne, ścieg kryty i 
owerlokowy) 

 automatyczne obszywanie dziurki 

 płynna regulacja długości ściegu (max 4 mm) 

 płynna regulacja szerokości ściegów (max 6,5 mm) 

 po wyborze ściegu maszyna podpowiada jaką stopkę zastosować, jaką ustawić optymalna 
długość i szerokość ściegu, a także podpowiada jakiego użyć naprężenia nici górnej 

 wolne ramię - łatwe szycie na okrągło (nogawka, rękaw) 

 regulacja docisku stopki (3 pozycje) 

 możliwość szycia wstecz (zakańczanie ściegów) 

 wyłączany transport 

 wbudowany zewnętrzny obcinacz nitek 

 wbudowany nawlekacz igły 

 możliwość szycia podwójną igłą (szycie dekoracyjne) 

 zatrzaskowe mocowanie stopek - SYSTEM MATIC 

 chwytacz rotacyjny 

 wzmocniona konstrukcja- metalowa obudowa 
 
STANDARDOWE WYPOSAŻENIE MASZYNY ZAWIERA: 

 stopkę uniwersalną 

 stopkę do wszywania zamków 

 stopkę owerlokową 

 stopkę do ściegu krytego z regulowanym prowadnikiem 

 stopkę do naszywania aplikacji i ściegów ozdobnych 

 stopkę do obszywania długich dziurek 

 stopkę do automatycznego obszywania dziurek 

 stopkę do ściegu prostego (stebnowego) 

 sztywną walizkę 

 szpulki 4 szt. 

 zestaw igieł 

 prowadnik krawędziowy 

 rozpruwacz 

 śrubokręt 

 uchwyt zabezpieczający szpulkę (duży i mały) 

 dodatkowy trzpień na szpulkę 

 filc pod szpulkę 

 pędzelek 

 kabel zasilający 

 rozrusznik nożny 
 
ZESTAW AKCESORIÓW: 

 stopka do zamków krytych - 200333115 JANOME 

  stopka do marszczenia - 200003009 JANOME 

 lamownik - 200001007 JANOME 

 igły do zadań specjalnych BLUE TIP - 200346007B JANOME 
 



 
 
 

 
III. Maszyna do szycia Janome 625E – 1 sztuka 
 
DO NAJWAŻNIEJSZYCH FUNKCJI MASZYNY NALEŻĄ: 

 25 programów ściegowych (w tym ściegi użytkowe, kryte, elastyczne, owerlokowe i ozdobne) 

 automatyczne obszywanie dziurki 

 płynna regulacja długości ściegu (max 4mm) 

 płynna regulacja szerokości ściegów (max 5mm) 

 pozycjonowanie igły (góra/dół) 

 elektroniczna regulacja prędkości szycia 

 automatyczne naprężenie nici górnej (z możliwością regulacji) 

 wolne ramię - łatwe szycie na okrągło (nogawka, rękaw) 

 regulacja docisku stopki (4 pozycje) 

 możliwość szycia wstecz (zakańczanie ściegów) 

 wyłączany transport 

 wbudowany zewnętrzny obcinacz nitek 

 wbudowany nawlekacz igły 

 możliwość szycia podwójną igłą (szycie dekoracyjne) 

 zatrzaskowe mocowanie stopek - SYSTEM MATIC 

 chwytacz rotacyjny 
PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE MASZYNY ZAWIERA: 

 stopkę uniwersalną 

 stopkę do wszywania zamków 

 stopkę do ściegu krytego z regulowanym prowadnikiem 

 stopkę do automatycznego obszywania dziurek 

 stopkę do ściegu owerlokowego 

 stopkę do obszywania długich dziurek 

 sztywną walizkę 

 zestaw igieł 

 szpulki (4 szt.) 

 dodatkowy pionowy trzpień szpulki 

 uchwyt zabezpieczający szpulkę (duży i mały) 

 liniał 

 rozpruwacz 

 śrubokręt 

 pędzelek do czyszczenia 

 filc pod szpulkę 

 rozrusznik nożny 

 kabel zasilający 

 rozrusznik nożny 
 
ZESTAW AKCESORIÓW: 

 stopka do zamków krytych - 200333115 JANOME 

 stopka do marszczenia - 200003009 JANOME 

 lamownik - 200001007 JANOME 

 igły do zadań specjalnych BLUE TIP - 200346007B JANOME 
 
 



 
 

 
Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy mają jedynie charakter pomocniczy. 
Zamawiający dopuszcza stosowanie produktów równoważnych. Przez produkty równoważne 
rozumie się produkty o parametrach takich samych lub wyższych niż produkty wskazane w opisie 
zamówienia. 

 
 

IV. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  
Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do biura projektu „Zielone Światło” 
Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH”  
ul. Antoniuk Fabryczny 34, 15-741 Białystok 
Dostawa nastąpi na koszt Wykonawcy. 
 

V. MIEJSCE, TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT: 
1. Termin składania ofert: do 30.06.201 r.   e-mailem na adres:, marzdlainnych@gmail.com 
wpisując w tytule wiadomości: „Oferta na zapytanie ofertowe nr 4/ZS/7.1/2017 z dnia 26.06.2017 r. 
 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Oferta powinna uwzględniać łączną cenę dostawy pod wskazany w zapytaniu ofertowym adres. 
2. Podstawę do rozliczenia dostawy sprzętu i wystawienia faktury VAT z co najmniej 7-dniowym 

terminem płatności w formie przelewu. 
3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny 
5. Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji z oferentem, który zaproponował najkorzystniejszą 

ofertę i spełnił wymagania zapytania ofertowego, ale przedstawili w ofercie cenę jednostkową 
brutto wyższą niż kwota, jaka została zaplanowana w budżecie projektu za wykonanie usługi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  FORMULARZ OFERTOWY 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/ZS/7.1/2017 na dostawę maszyn do szycia na potrzeby 
projektu „Zielone Światło” składam następującą ofertę:  
 
 

Lp. NAZWA PRZEDMIOTU 
ILOŚĆ       
(SZT. ) 

Cena 
jednostko
wa netto 

[PLN] 

Cena 
jednostkow

a brutto 
[PLN] 

Wartość 
netto  

(ilość x cena 
jednostkow

a netto) 
[PLN] 

Wartość 
podatku 

VAT [PLN] 

Wartość 
brutto  
(ilość x 
cena 

jednostko
wa brutto) 

[PLN] 

U
W
A
G
I 

1. 
Maszyna do szycia OWERLOK 
Janome 990D 

1 sztuka  
     

2.  
Maszyna do szycia Janome Easy 
Jeans Heavy Duty 1800 

2 sztuki  
     

3.  Maszyna do szycia Janome 625E 1 sztuka       

SUMA:   

Słownie:   

Planowany termin realizacji zamówienia:   

 
Oświadczenie: 
1. Oświadczam, że spełniam i akceptuję wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu ofertowym, 
a oferowane przeze mnie produkty są zgodne z określoną w Zapytaniu ofertowym nr 4/ZS/7.1/2017 
specyfikacją. 
2. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje się do podpisania umowy 
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  
3. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  
4. Oświadczam, że żądana cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia, w tym dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Miejscowość, data Podpis i pieczęć Oferenta 

 

 

 

 

 

  



 
 

UMOWA NA ZAKUP i DOSTAWĘ MASZYN DO SZYCIA 
 

zawarta dnia …………. roku w Białymstoku pomiędzy: 
Stowarzyszeniem „MY DLA INNYCH”,  

KRS: 0000304238  NIP: 5423078928, z siedzibą w Białymstoku, ul. Rumiankowa 13,  

w imieniu którego działa:……………………………….. 

………………………………………….. 

NIP: …………………………………. 

w imieniu którego działa:…………………………………………………….………… 

 

zwana dalej Umową,  

 

w wyniku zapytania ofertowego na dostawę maszyn do szycia w ramach projektu „Zielone Światło” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1. Rozwój 
działań aktywnej integracji wybrana najkorzystniejsza oferta (zastosowano kryterium cenowe) i w rezultacie 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§1. Przedmiot zamówienia 
1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa sprzętu opisanego w zapytaniu ofertowym nr 4/ZS/7.1/2017 

z dnia 26.06.2017 r. 
2. Na mocy niniejszej Umowy Zamawiający nabywa, zaś Wykonawca sprzedaje Zamawiającemu sprzęt 

zgodnie z warunkami oraz postanowieniami zapytania ofertowego i ofertą Wykonawcy.   
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Przedmiot umowy do  

Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH”  

ul. Antoniuk Fabryczny 34, 15-741 Białystok w terminie wskazanym w §2 niniejszej umowy. 

 
§2. Termin wykonania zamówienia 

1. Umowa zostanie wykonana w terminie nie później niż do dnia …………. r. 
2. Datą wykonania Umowy jest data podpisania przez strony bezusterkowego protokołu zdawczo-
odbiorczego przedmiotu Umowy. 

§3. Dostawa i odbiór 
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt i ryzyko Przedmiot umowy zgodnie  
z zapytaniem ofertowym oraz ofertą Wykonawcy do dnia wskazanego w §2. 
2. Odbioru ilościowego i jakościowego dostarczonego Przedmiotu umowy dokonają w dniu dostawy 
upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego, czego potwierdzeniem będzie spisany na tę okoliczność protokół 
zdawczo-odbiorczy. 
3. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków ilościowych lub jakościowych przedmiotu umowy, 
Zamawiający podpisze protokół odbioru ilościowego dopiero po dostarczeniu przez Wykonawcę przedmiotu 
umowy zgodnie z Umową i zapytaniem ofertowym. 

§4. Rozliczenie 
1. Z tytułu prawidłowego, zgodnego z zapytaniem ofertowym oraz ofertą Wykonawcy, wykonania Umowy, 
Wykonawcy przysługuje łączne wynagrodzenie w wysokości ………………… zł (słownie: ………………..00/100) brutto, 
w tym …………….zł (słownie: ……………………….. 00/100) podatku VAT.  
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym obejmującym wszystkie 
czynności niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy nawet, jeśli czynności te nie zostały wprost 
wyszczególnione w treści niniejszej Umowy. Wykonawca mając możliwość uprzedniego ustalenia wszystkich 
warunków technicznych związanych z realizacją Umowy, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia nawet, 
jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego 
wykonania niniejszej Umowy. 
3. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury z tytułu prawidłowo wykonanej Umowy po 
podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru ilościowo-jakościowego Przedmiotu 
umowy oraz stosownych, wymaganych przepisami prawa certyfikatów, atestów itp.  



 
 
4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty 
otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym i formalnym faktury z kserokopią 
bezusterkowego protokołu odbioru ilościowo-jakościowego Przedmiotu umowy oraz dostarczeniu stosownych, 
wymaganych przepisami prawa certyfikatów, atestów itp.  
5. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Wykonawcy nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy 
na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, którego prawa i obowiązki dotyczą. Zgoda w 
każdym przypadku winna być udzielona pod rygorem nieważności.  
 

§5. Gwarancja 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu co najmniej 24 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony 
sprzęt. e pomoce dydaktyczne oraz oprogramowanie na warunkach kodeksu cywilnego, okres ten nie dotyczy 
przypadku. Okres gwarancji jakości udzielonej przez producenta potwierdzą załączone przez Wykonawcę 
dokumenty (certyfikaty) gwarancji jakości. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje 
realizacji swych uprawnień, tj. z gwarancji producenta, czy też z gwarancji Wykonawcy.  
2. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia następnego pod dniu podpisania przez Zamawiającego 
bezusterkowego protokołu odbiorczego jakościowo – ilościowego. 
3. W przypadku ujawnionych usterek w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia 
czynności zmierzających do jej usunięcia następnego dnia roboczego po dniu zgłoszenia przez Zamawiającego. 
Zgłoszenie następuje telefonicznie i e-mailem na adres Wykonawcy. 

§6. Kary umowne 
1. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty 
Zamawiającemu kary umownej: 
a) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości Umowy określonej w §4 ust. 1 
niniejszej Umowy; za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym miała być 
dokonana dostawa,  
b) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §4 ust. 1 Umowy. 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uzupełniającego odszkodowania w wysokości 
przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

§7. Zmiany 
1. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci 
aneksu. 
2. Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści zapytania ofertowego, chyba że 
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia Umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

§8. Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie 
sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.  
2. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.  

 
 
 
 
 
……………………………..                                                   …………………………….. 
     Zamawiający                               Wykonawca     

 


