Zapytanie ofertowe
I.ZAMAWIAJĄCY
Zakład kamieniarsko – lastrikarski
Leszek Szczerba
ul. Kielecka 5, Lisów
26-026 Morawica
NIP: 657-179-16-99, REGON: 291177000

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż jednogłowicowej w pełni automatycznej boczkark
CNC do marmuru, granitu i konglomeratu do wykonania boku prostego i kształtowego do siedziby
firmy w Lisowie ul. Kielecka 5 , 26-026 Morawica. Inwestycja realizowana będzie w ramach Działanie
1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Oś Priorytetowa 1
Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2007-2013
Specyfikacja i parametry techniczne oraz właściwości użytkowe , które musi spełnić oferowana
jednogłowicowa w pełni automatyczna boczkarka CNC do marmuru, granitu i konglomeratu a które w
ofercie muszą bezwzględnie zostać potwierdzone przez Oferującego:
- zasięg roboczy (podłużny) 3500 mm
- grubość obrabianego elementu:
>
prosty bok 10-350 mm
>
profile kształtowe 10-250 mm
- średnica tarczy polerskich 100- 160 mm
- prędkość przesuwu wózka 0-100 m/min
- prędkość przesuwu pionowego wrzeciona 0-20 m/min
- prędkość przesuwu poziomego wrzeciona 0-20 m/min
- prędkość obrotowa tarczy 0-3000 obr../min
- moc wrzeciona 4 Kw
- moc nominalna 14 Kw
- wymiary 7,3x2,3x2,2 m
Oferowana jednogłowicowa w pełni automatyczna boczkarka CNC powinna służyć zarówno do
obróbki elementów boków prostych jak i kształtnych. Powinna pozwolić na :
- polerowania prostych boków 10-350 mm
polerowania boków toroidalnych 10-250 mm
wykonanie fazek
wycinanie rowka ociekacza
wycinanie rowka w stopniach
kalibrowania płyty
ciecię pod kątem
Dodatkowo oferowana jednogłowicowa w pełni automatyczna boczkarka CNC musi być modelem
urządzeń dostępnym na rynku światowym nie dłużej niż 3 lata, co Oferujacy również potwierdzi w
swojej ofercie.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych
3. Termin realizacji dostawy – od 01.03.2013 do 30.04.2013

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien podąć całkowitą kwotę netto za przedmiot zamówienia.

… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta oraz numer NIP
- podpisana przez wykonawcę
- termin ważności oferty
W przypadku wyboru oferty udzielenie zamówienia nastąpi poprzez zawarcie
pisemnej.

umowy w formie

IV. MIEJCSE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
biuro@szczerba-granit.pl, poczty, kuriera lub tez dostarczona osobiście na adres: ul. Kielecka
5 , Lisów 26-026 Morawica
2. Termin składania oferty od 14.07.2012 do 30.07.2012
3. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 31-07-2012 , a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty
zostanie ogłoszony o godzinie 10:00 w siedzibie firmy Zakład kamieniarsko - lastrikarski L.
Szczerba
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja oferte.
6. W toku badań i oceny Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.

V. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena 100%

VI. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Pan Leszek Szczerba pod numerem telefonu +48 605786422 oraz
adresem email: biuro@szczerba-granit.pl

… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

