Strzelce Opolskie, dnia 29.05.2015 r.

Ogłoszenie o zamówieniu
W związku z realizacją projektu pn. „Zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku ponadlokalnym
poprzez
wdrożenie udoskonalonej gamy produktów”, na którego realizację uzyskaliśmy współfinansowanie
ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, zapraszamy do przedstawienia ofert na:
•
•

pionowe centrum obróbkowe CNC – 1 szt.
podajnik pręta – 1 szt.

Dane Zamawiającego:
Eryk Pakosz Industrie-Service-Pakosz
ul. Marka Prawego 38
47-100 Strzelce Opolskie
Opis przedmiotu zamówienia:
Pionowe centrum obróbkowe CNC :
•

•

•
•

•

•

Pole obróbcze
Przesuw w Osi X 1000 mm
Przesuw w Osi Y 500 mm
Przesuw w Osi Z 500 mm
Wrzeciono
Stożek wrzeciona DIN-40
Maks. prędkość obrotowa wrzeciona 8000 obr/min
Moc wrzeciona (stała / 30 min) kW 11/15
Posuwy
Szybkie przesuwy w osiach X, Y, Z m/mm 38/38/25
Magazyn narzędzi
Pojemność 24 Szt.
Typ magazynu Bębnowy DIN
Dane ogólne
Wrzeciono 8 000 obr/min
System chłodzenia zewnętrznego
Śrubowy transporter wiórów
Automatyczny system smarowania
Pełna zabudowa przestrzeni roboczej
Przygotowanie do chłodzenia przez wrzeciono i 4 osi
Chłodzenie przez wrzeciono (20 bar)
Stół obrotowy 4-ta oś płynna
Interfejs 4 osi
Podajnik pręta:
zakres średnicy podawanych prętów okrągłych od 6 do 70 mm
maksymalna długość pręta 1500 - 3000 mm
maksymalny ciężar pręta 85 kg

Termin realizacji zamówienia: do dnia 15. lipca 2015 r.
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty oraz sposób dokonywania oceny
Lp. Nazwa kryterium

Waga

Sposób oceny

1.

Cena netto

80%

Stosunek ceny netto w ofercie z najniższą ceną do ceny
netto badanej oferty mnożony przez wagę kryterium

2.

Gwarancja

20%

Stosunek okresu gwarancji w badanej ofercie do okresu
gwarancji w ofercie z najdłuższą gwarancją mnożony
przez wagę kryterium

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.
W przypadku podania ceny netto przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na
potrzeby oceny na
złote dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.
Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wybrana
zostanie oferta,
która uzyska największą liczbę punktów.
Oferta musi zawierać:
• dane oferenta,
• cenę netto przedmiotu zamówienia,
• warunki gwarancji,
• termin realizacji zamówienia,
• datę ważności oferty (min 30 dni),
• datę sporządzenia oferty.
Termin składania ofert upływa dnia 25 czerwca 2015 r.
Oferty należy składać na adres firmy: Eryk Pakosz Industrie-Service-Pakosz, ul. Marka Prawego
38, 47-100
Strzelce Opolskie lub pocztą elektroniczną na adres e.pakosz@ispakosz.com ,
info@ispakosz.com
Ocena ofert nastąpi w dniu 27 czerwca 2015 r.
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
postępowania:
Eryk Pakosz
kom. .+48 602 659 040
e-mail: e.pakosz@ispakosz.com

