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Załącznik nr 1  

do zapytania ofertowego nr 1 z dn. 15.12.2017r. 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. FOTODIGITALIZER n/w lub równoważne. 
Dane techniczne minimum: 
1. Obszar roboczy: 180 x 120 cm,  
2. Aparat Nikon Coolpix + statyw, 
3. Komplet magnesów (20 sztuk). 

2. PLOTER n/w lub równoważne. 
Dane techniczne minimum: 
1. Szerokość wydruku: 165 cm, 
2. Prędkość drukowania: 78 m2/h, 
3. Rozdzielczość: 300 dpi, 
4. Rodzaj głowicy drukującej: 2 głowice, 
5. Komunikacja: USB 2.0, 
6. Gramatura papieru: 40-8 g/ m2, 
7. Wymiary: szerokość – 230 cm, wysokość – 101 cm, głębokość – 48 cm. 

3. LAPTOP X 2 n/w lub równoważne. 
Dane techniczne minimum: 
1. Procesor Intel Core i7, 
2. Pamięć RAM: 8 GB, 
3. Karta graficzna z pamięcią RAM minimum 2GB, 
4. System operacyjny 64-bitowy w Polskiej wersji językowej (zgodny z wymaganiami 
oprogramowania do zarządzania produkcją). 

4. LAGOWARKA n/w lub równoważne. 
Dane techniczne minimum: 
1. max. wysokość nakładania w systemie z odcinaniem kolejnych warstw – 250mm, 
2. max. wysokość nakładania systemem zig-zag – 220mm, 
3. max. wysokość nakładania materiałów z „rękawa” – 200mm, 
4. max. szerokość robocza – 180cm, 
5. max. średnica rolki – 450mm, 
6. max. waga rolki – 120kg, 
7. max. prędkość warstwowania – 100 m/min. 
8. moc zainstalowana/ zasilanie – 3kW/ 220-240V/ 50Hz. 

5. KATER n/w lub równoważne.  
Dane techniczne minimum: 
1. Max. Wysokość cięcia (nakład w kompresji): 6,0 cm, 
2. Prędkość liniowa cięcia: 60m/min., 
3. Akceleracja ruchu liniowego głowicy: max. 0,5g (5m/s2), 
4. Napięcie zasilania: 3-fazowe 400V+N +/-10% / 50Hz. 
5. Sprężone powietrze: 6 bar / średnie zużycie: 150 Nl/min., 
6. Poziom hałasu: < 75 dB. 
7. Średni pobór mocy: 12 kW. 

6. OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ.  

Dane techniczne minimum: 
System nowoczesnego zarządzania produkcją powinien zawierać zintegrowane moduły 
tworzące oprogramowanie przeznaczone dla producentów odzieży i tekstyliów. System musi 
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zawierać kompletny zestaw narzędzi dla nowoczesnego zarządzania procesem produkcji i całą 
firmą. We wszystkich modułach pakietu muszą obowiązywać te same, spójne i logiczne zasady 
obsługi.  
System musi posiadać elementy, które umożliwią gromadzenie i przetwarzanie niezbędnych 
informacji pod kątem indywidualnych potrzeb firmy. Platforma ta musi posiadać prostą i 
intuicyjną obsługę, czytelną, graficzną prezentację sprawozdań, a także aktualizację 
raportów. Musi również posiadać możliwość publikowania zbudowanych raportów w sieci WEB 
i łatwą agregację wartości rozproszonych. 

Charakterystyka systemu: 
1. Śledzenie i wizualizacja produkcji w czasie rzeczywistym 
2. Badanie rzeczywistego czasu pracy maszyn 
3. Wykrywanie przestojów oraz mikro-przestojów 
4. Natychmiastowe powiadamianie o przestojach 
5. Planowanie kolejności wykonania zleceń produkcyjnych 
6. Automatyczne generowanie raportów 
7. Zarządzanie obiegiem dokumentów 
8. Gromadzenie i akwizycja danych 
9. Automatyczne i ręczne wprowadzanie danych produkcyjnych 
10. Wymiana danych z innymi systemami do harmonogramowania produkcji 
11. Wsparcie procesów kontroli jakości 
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