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Rajsko, dnia 19.08.2011 r.             

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 

 „Dorzecze Soły i Wieprzówki” z siedzibą: Rajsko ul. Edukacyjna 9 

 

ZAPRASZA 

do złożenia oferty na dostawę niszczarki do papieru. 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

a) Niszczarka do papieru:  Fellowes DS-13C 

     Nr katalogowy: 3019801 

 

Parametry techniczne:  

 Ilośd kartek niszczonych jednorazowo (A4/70g): 13 

 Rodzaj cięcia:  ścinki 

 Rozmiar cięcia w mm: 3,9 x 35 

 Poziom bezpieczeostwa DIN:  3 

 Szerokośd szczeliny wejściowej w mm:  230 

 Średnia prędkośd niszczenia w metrach na minutę: 4,3 

 Cykl pracy w minutach:  4-5 on / 20 off 

 Pojemnośd kosza w litrach: 18 

 Funkcja cofania: TAK 

 Poziom głośności w dB:  70 

 Niszczy: zszywki, karty kredytowe, małe spinacze 

 Czujnik Safe Sense:  TAK 

 Zatrzymanie przy wyjętym koszu/zdjętej głowicy:  TAK 

 Zabezpieczenie termiczne: TAK 

 Zabezpieczenie termiczne - dioda: TAK 

 Gwarancja na urządzenie w latach: 2 

 Gwarancja na noże tnące w latach: 5 

 Wymiary urządzenia w mm (W x Sz x G):  558 x 360 x 280 

 Waga urządzenia w kg:  8,2 

b) Dostawa do siedziby biura Stowarzyszenia w Rajsku przy ul. Edukacyjna 9. 

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30.09.2011 r.  

Kryterium wyboru oferty: 100 % oferowana cena 

 

Warunki płatności: przelew do 14 dni 
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Miejsce i termin złożenia oferty:  

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na załączonym formularzu oferty do dnia 

05.09.2011 r. do godz. 12.00: 

 

a) w siedzibie zamawiającego, t j .  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze 

Soły i Wieprzówki”, Rajsko, ul. Edukacyjna 9 

b) na nr fax: 33/ 843 60 17 

c) e-mail: biuro@dsiw.pl 

 
 
Złożenie oferty traktowane będzie jako akceptacja złożenia zamówienia. Zamówienie 
będzie udzielone pisemnie. 

 
Oferty nie spełniające wymogów formalnych określonych w niniejszym zapytaniu nie 
będą rozpatrywane. 
 
O ewentualnym wyborze Zamawiający poinformuje poprzez złożenie zamówienia.  
 

Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:  

Magdalena Zając tel. 33/ 843 60 17, 609 448 752  

 

  

 W załączeniu: 
1) Formularz ,,Oferty". 
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