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Sok6tka dn. 31 .08.2021 r

I. Dane ZamawiajAcego

Stowarzyszenie Na Rzecz Os6b

Niepelnosprawnych,,Razem"

16-100 Sok6lka, ul. Pilsudskiego 5

tel. 1851711 85 08, 691 303 669

wtzs_okolka@ gmail. com

II. Szczeg6ty dotyczqce zam6wienia - opis przedmiotu zamriwienia

Przedmiot zam6wienia na dostawg Wiertarko-frezarki.

Zam|wienie jest dofinansowane ze irodkfw PFRON projektdw w ramach obszaru F
,,Programu wyriwnywania r62nic migdzy regionami III", nanua projektu ,,Modernizacja
infrastruhury WTZ"

Charakterystyka wiertarko-frezarki:

3. maksymalna Srednica wiercenia - A20mm,

4. maksymalna Srednica glowicy frezarskiej - A52mm,

5. mocowanie we wrzecionie - BT20,

6. obroty wrzeciona - 90-3000obr/min,

l. elektronicznaregulacjaprgdkoSci,

8. cyfrowy wskamik poloZenia,

9. glowicawiertarsko-frentj1cawychylanaot90o,

10. wysuw tulei wrzeciona - 50mm,

I l. odlegloSd wrzeciona od kolumny - 170mm,

12. wymiar stotuhryZowego - 700mm x 180mm,

13. przesuw minimalny w osi: X - 480mm,Y - l75mn,Z - 370mm,

14. wymiar dlugoSci lub szerokoSci wiertarko-frezarki nie mo2e by6 wiEkszy niZTScm-

mo2liwoSd przeniesienia przez drmvi,

15. zasilanie jednofazowe 230Y,

16. masa do l25kg.

Wyposa2enie:
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l. uchwyt wiertarski szybkomocujQcy l-13mm,

2. imadlo maszynowe z uchwytem szybkomocuj4cym (wymienne szczeki pryzmowe,

wysokoSd szczEk 55mm, zakres pracy 220mm, szerokoSi szczEk2OOmm, waga do 21kg),

3. podstawa pod wiertarko-frezarkg (wymiar 800mm x 340mm x 420mm),

4. wanna na wi6ry kompatybilna z podstaw4 pod wiertarko-frezarkg.

Warunki gwarancji.

1. minimum I rok,

2. dostgpny serwis pogwarancyjny.

Wy2ej wymienione parametry techniczne i warunki gwarancji s4 wartoSciami minimalnymi.

Wykonawc amokezaproponowallepszeparametry techniczne i warunki gwarancji oferowanej

wiertarko-frezarki.

Warunki dostawy:

1. Dostawa wiertarko-frezarkido siedziby Zamawiajqcego: 16-100 Sok6lka, ul. Pilsudskiego

5. W dniu dostawy Wykonawca przekale Zamawiaj1cemu zlolonE i gotow4 do pracy

wiertarko-fr ezarkg.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 nazalqczonym Formularzu Ofertowymnalely zloiry( w siedzibie StowarzyszeniaNa

RzeczOs6b Niepelnosprawnych,,Razem" 16-100 Sok6lka, ul. Pilsudskiego 5 w terminie do

dnia 10.09.2021r. do godz. 12.00 z dopiskiem Dostawa Wiertarko-frezarki, w ramach

projektu,,Modernizacj a infrastruktury WTZ" .

2. przy wyborze Wykonawcy Zamawiaj1cy bgdzie sig kierowal nastEpuj4cymi kryteriami

oceny ofert:

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

cena liczona wg nastgpuj4cego wzoru:

cena oferty z najniZsz4 cen4

x 100: liczba punkt6w badanej oferty

cena oferty badanej

Oferta Wykonawcy, kt6ry uzyska najwigksz4 lqcznE liczbg punkt6w zostanie rtznana za

najkorzystniejsz4.
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3. Zaoferowana cena powinna uwzglgdniai wykonanie wszystkich prac i czynnoSci oraz

zawierac wszelkie koszty zvtiEzane z realizacj4 zam6wienia, 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.l2.202l r.

5. Osob4 upowaznionq do kontakt6w z Wykonawcami orazwszelkich wyja6nieri udziela:

- Franciszek Bogdan, tel. 1851711 85 08, 691 303 669, email: wtzsokolka@gmail-com

6. Z vybranym Wykonawcq zostanie podpisana umowa uwzglgdniaj qca zapisy Zal4cznikaNr fu

I lrtotr" postanowienia umowy.

Lista za\.qc:rnik6w:

1. Formularz ofertowY

2. Istotne postanowienia umowY
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