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Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:
1. Opis przedmiotu zamówienia
Maszyna typu CNC do cięcia/wykrawania plazmowego blach stalowych.






Parametry techniczne wycinarki plazmowej CNC:
Stół wodny.
Regulacja wysokości stołu.
Obszar roboczy 1500 x 3000 mm.
Maksymalny rozmiary maszyny 3700 x 2100 mm.
Prędkość przejazdowa do 25000 mm/min.
Nośność stołu – 4000 kg.
Prześwit pod bramą do 60 mm.
Konstrukcja cynkowana.
Waga maszyny max. 1000 kg.
Autonomiczny sterownik PLC CNC.
Oprogramowanie CAD/CAM w języku polskim z możliwością prostego rozłożenia detali i
tabelą cięcia.
Klawiatura - pyłoodporna, olejoodporna i wodoszczelna.
Ergonomiczny pulpit sterowniczy regulowany w dwóch płaszczyznach, ekran monitora
osłonięty szybą hartowaną.
System zabezpieczenia palnika przed kolizją.
Możliwość zdalnego sterowania maszyną - za pomocą urządzeń mobilnych.
Otwory pozwalające na łatwy rozładunek i transport maszyny przy użyciu wózka widłowego.
Stół wyposażony w ruszt wodny







Agregat plazmowy:
Napięcie zasilanie - 400V.
Zużycie powietrza - maksimum 300l/min.
Prąd wyjściowy - minimum 120A.
Maksymalna grubość cięcia jakościowego z przebijaniem - maksimum 20-25 mm.
Gaz plazmowy - powietrze i azot.















2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe
Do udziału w postepowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy spełniają kryteria
oceny oferty.
3. Kryteria oceny oferty
Cena BRUTTO maszyny.
4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty
Cena BRUTTO – 100%
5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Dostawca, który zaoferuje najniższą cenę brutto – 100%
6. Termin składania ofert
7 dni od dnia ogłoszenia zapytania ofertowego na stronie www.tarr.org.pl
7. Miejsce i sposób składania ofert
Poprzez pocztę elektroniczną: spawex.konstrukcje@wp.pl
8. Termin realizacji umowy
Do 60 dni od informacji o wygranym postępowaniu
9. Kontakt w sprawie składania ofert
Sławomir Koszykowski:
- tel: 692253403
- e-mail: spawex.konstrukcje@wp.pl
Ze składania ofert wykluczone są osoby i podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z zamawiającym.
Informacje, które powinny zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym, jeżeli Zamawiający je
przewidział:

10. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy podpisanej z dostawcą m.in. w
zakresie terminu dostawy i płatności za obopólnym porozumieniem stron.
11. Możliwość składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje
Brak możliwości składania ofert częściowych.

12. Sposób przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający
wymaga lub dopuszcza ich składanie
Brak możliwości składania ofert wariantowych.

