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ZAPYTANIE OFERTOWE
Zakup centrum sterowanego numerycznie, prasy półkowej, pomp natryskowych, oraz
ściany wyciągowej na potrzeby realizacji projektu realizowanego w ramach działania 1.1
Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, schemat B - bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Regionalnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 projektu „Rozszerzenie
oferty poprzez wprowadzenie nowych produktów dzięki zastosowaniu nowoczesnych
urządzeń w Firmie Stolarstwo” Nr projektu RPPK.01.01.00-18-624/08

Zwracam się z prośbą o przedstawienie najlepszej oferty na dostawę centrum
sterowanego numerycznie cnc, prasy półkowej, pomp natryskowych oraz ściany
wyciągowej spełniające wymagania techniczne przedstawione w tabeli poniżej.
Centrum CNC frezarsko wiertarskie sterowane numerycznie
Liczba osi sterowanych numerycznie

-

4

-

Tak

Zakres obróbki w osi x minimum

mm

3000

Zakres obróbki w osi y minimum

mm

1200

Zakres obróbki w osi z minimum

mm

100

Moc elektrowrzeciono główne

kW

12

Pompa próżniowa minimum

m3/h

140

Instalacja podciśnienia do szablonów

-

Tak

Głowica wiertarska w rozstawie 32mm min.

-

20 wierteł

o

Obrotowa czwarta oś interpolowana 360

Stół roboczy wyposażony w:
Belki suportu

Szt

6

Ssawki

Szt

18

Chwytaki do elementów łukowych

Szt

6

Blokady pneumatyczne do el. Prostych min.

Szt

2

Punty bazowe przednie i tylne

-

Tak

Punkty bazowe boczne z lewej i prawej strony

-

Tak

Listwy podnoszące

Szt

4

Przyłącza (uchwyty narzędzi)

-

HSK 63 F

Wrzeciono horyzontalne

-

Tak

Automatycze smarowanie

-

Tak

Klimatyzowana szafa sterownicza

-

Tak

Oprogramowanie maszyny w języku polskim

-

Tak

Szkolenie

-

Tak

Transport i uruchomienie

-

Tak

Agregat kątowy do wierceń pod 7o

-

Tak

Agregat z piłą

-

Tak

Prasa półkowa hydrauliczna do okleinowania
Wymiary półki

mm

2500x1300

Siłowniki

Szt

6

Ogrzewanie

-

Wodne

Siła docisku

ton

90

Pompy natryskowe
Pompy natryskowe do malowania lakierami: akryl,
lazury, wodne.

szt

2

-

Sucha

mm

2000x2500

Ściana odciągowa
Rodzaj
Powierzchnia ssania min

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
• nazwę i adres oferenta,
• opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
• wartość oferty (netto oraz brutto),
• termin ważności oferty,
• pełną nazwę składającego zamówienie.
Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np.
warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe
do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.
Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona
pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez
oferenta.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu poszczególnych maszyn u
różnych kontrahentów.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena ...................................65 %
2. Gwarancja...........................25 %
3. Warunki płatności................10 %
____________
100 %
Oferty prosimy przekazać do siedziby firmy do dnia 29.07.2010 r. :
Stolarstwo Tomasz Wróbel
Wólka Tanewska ul. Wołoszyny 21c,
37-410 Ulanów
Z poważaniem
Tomasz Wróbel

