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Ogłoszenie o zamówieniu
Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii – gwarancją rozwoju firmy KEL-MET
na rynku międzynarodowym
PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007 – 2013: GOSPODARKA,
INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, DZIAŁANIE 3.2: PODNOSZENIE INNOWACYJNOŚCI
I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW. DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA.
Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania przetargowego

Proszę o przedstawienie oferty na urządzenie do obróbki skrawaniem – wzdłużne
Minimalne parametry techniczne:
- sterowanie numeryczne za pomocą systemu CNC, który posiada ponad 200 zaawansowanych funkcji
- przesuwna głowica
- symultaniczna obróbka kilkoma narzędziami
- jednoczesne sterowanie 8 osi, z czego 4 osie mogą być sterowane jednocześnie, współpracując z napędami.
- niezależna obróbka na wrzecionie głównym i przechwytującym,
- obróbka detali o średnicy do D= 32 mm i długości toczenia 320 mm
- szybkość obrotowa prawego wrzeciona głównego 200 - 8000 obr./min (moc 3,7/5,5 kW).
- możliwość indeksowania obrotu osi Cl 0,001°.
- szybkość obrotowa przeciwwrzeciona 200 - 7000 obr./min (moc 1,5/2,2 kW). .

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Prosimy o przedstawienie ceny oferty w postaci tabeli:
Lp

Przedmiot zamówienia

Jednostka
miary

Ilość

Cena
jednostkowa
netto

Wartość netto

Stawka
VAT
(%)

Wartość
VAT

1

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI FIRMA BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁA PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ
ZNACZENIE TYCH KRYTERIÓW
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100
Lp.
1

Rodzaj Kryterium
Cena

Punktacja
Od 0 do 100

Sposób oceny
Oferta z najniższą ceną

Maksymalny termin realizacji zamówienia: czerwiec 2014
Ostateczny termin składania ofert: 03 września 2013 r.
Oferty wraz ze szczegółową specyfikacją należy składać osobiście lub listownie na adres:
P.P.U.H. KEL-MET Jarosław Kieler
ul. Gminna 5
92-601 Łódź

lub pocztą elektroniczną na adres: jaroslaw.kieler@kelmet.pl
Oferty składane listownie lub osobiście prosimy umieścić w dwóch zaklejonych kopertach, z
adnotacją na wewnętrznej kopercie „Otworzyć dnia 03.09.2013”
Data i miejsce otwarcia ofert: 03 września 2013, ul. Gminna 5, 92-601 Łódź
Osoba do kontaktu w ramach zamówienia: Jarosław Kieler; tel. 607459588
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Wartość
brutto

W przypadku podania wartości ofert w walucie obcej, wartość zamówienia będzie przeliczana na
złotówki według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.
Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów
szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów
technicznych przedmiotu zamówienia.
Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do unieważnienia
postępowania.
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