
Dostawa Frezarki CNC

Sok6lka dn. 31 .08.2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Dane Zamawiajgcego

Stowarzyszenie Na Rzecz Os6b

Niepelno sprawny ch,,Razem"

16-100 Sok6lka, ul. Pilsudskiego 5

tel. l85l 7ll 85 08, 691 303 669

wtzsokolka@gmail.com

II. Szczegt6ty dotyczqce zam6wienia - opis przedmiotu zam6wienia

Przedmiot zam6wienia na dostawg Frezarki CNC.

Zamfwienie jest dofinansowane ze irodkfw PFRON projekt6w w ramach obszaru F
,,Programu wyrdwnywania r62nic migdzy regionami III", nanlta projektu ,,Modernizacja
infrastruhury WTZ"

Charakterystyka frezarki CNC :

1. pole robocze minimum 500mm x 800mm x 100mm,

2. dokladnoSd pozycjonowania nie wiEksza niz 0,05mm,

3. wrzeciono o mocy minimum 2000W,

4. wrzeciono chlodzone wod4,

5. przeniesienie napgdu zapomocE Srub kulowych,

6. mo2liwoS6 frezowania w plexi, drewnie, sklejce, plycie MDF, aluminium,

7. zasilaniejednofazowe 230Y,

8. mo2liwoS6 przeniesieniaprzez drzwi 78 cm,

9. masa do 150kg.

Wyposa2enie:

1. sterownik wyposa2ony w wyl4cznik awaryjny,

2. sterownik wyposzzony w panel sterowania wrzecionem,

3. komunikacja sterownikafrezarki zPC poprzez z\4czeUSB lub Ethemet (RJ45),

4. wsp6lpraca z oprogramowaniem uruchomionym pod kontrol4 systemu Windows 10,

5. obsluga formatu G-code,

6. pompa wody.

Warunki gwarancji.

1. minimum 1 rok.

Zamawiajqcy Stowarzyszenie Na Rzecz Os6b Niepelnosprawnych ,,Razem" l6-100 Sokdlka, ul. Pilsudskiego 5



Dostawa Frezarki CNC

Wy2ej wymienione parametry techniczne i warunki gwarancji s4 wartoSciami minimalnymi.

Wykonawcamo2e zaproponowa(,lepsze parametry techniczne i warunki gwarancji oferowanej

frezarki CNC.

Warunki dostawy:

1. Dostawa frezarki CNC do siedziby ZamawiajEcego: 16-100 Sok6lka, ul. Pilsudskiego 5. W

dniu dostawy Wykonawca przekale Zamawiajqcemu gotow4 do pracy frezarkg CNC.

Termin dostawy do dnia 20 grudnia 202b. w godz. 8:00-15:00. Dostawa w dni robocze.

III. Informacje o procedurze zapytania ofertowego.

1. Ofertg nazal1czonym Formularzu OfertowymnaleZy zlozy(, w siedzibie StowarzyszeniaNa

Rzecz Os6b Niepelnosprawnych,,Razem" 16-100 Sok6lka, ul. Pilsudskiego 5 w terminie do

dnia 10.09.2021r. do godz. 12.00 z dopiskiem Dostawa Frezarki CNC, w ramach projektu

,,Modernizacja infrastruktury WTZU .

2. Przy wyborze Wykonawcy Zartawiajqcy bgdzie sig kierowal nastEpuj4cymi kryteriami

oceny ofert:

a) cen zntczenie 1007o - max. 100 pkt.

cena liczona wg nastgpuj4cego wzoru:

cena oferty z naintiLsz4 cen1

x 100: liczba punkt6w badanej oferty

cena oferty badanej

Oferta Wykonawcy, kt6ry uzyska najwigksz4 lqcznq liczbg punkt6w zostanie uznana za

najkorzystniejsz4.

3. Zaoferowana cena powinna uwzglgdniad wykonanie wszystkich prac i czynnoSci oruz

zawrcra1, wszelkie koszty mvi1zane z realizacj4 zam6wieni a, Swiadczonego przez okres i na

warunkach okreSlonych w ofercie Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowi4zany jest do realizacji calego zam6wienia od dnia podpisania umowy

w terminie okreSlonym w umowie jednak nie p62niej niZ do dnia20.12.202l r.

5. Osob4 upowaZnion4 do kontakt6w z Wykonawcami oraz wszelkich wyjaSnieri udziela:

- Franciszek Bogdan, tel. 1851711 85 08, 691 303 669, email: wtzsokolka@gmail.com
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6. Z wybranym Wykonawc4 zostanie podpisana umowa uwzglgdniaj qca zapisy Zal1cznikaNr )

I Istotne postanowienia umowy.

ListazalEcmik6w:

1. Formularz ofertowy

2. Istotne postanowienia umowy
StowarzYszenie Na Rzecz
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