Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.04.01-20-134/12 pt. „Wzrost potencjału firmy Budrad Polska sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych
technologii”, realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.04.01-20-134/12-00 zawartej dnia 29.08.2013 r.

Rzędziany 28.01.2014r
ZAPYTANIE OFERTOWE 1405_01
BUDRAD POLSKA Sp. z o.o.
zaprasza do przedstawienia oferty handlowej na
planowany zakup maszyny numerycznie sterowanej
w ramach realizowanego
projektu pt.: „Wzrost potencjału firmy Budrad Polska sp. z o.o. poprzez wdrożenie
innowacyjnych technologii”.

I. Zamawiający
BUDRAD POLSKA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Rzędziany 22
16-080 Tykocin
NIP 9661941520
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Tokarka sterowana numerycznie z napędzanymi narzędziami i osią Y (np. typu
DOOSAN PUMA 2600Y lub równoważna) o minimalnych parametrach:
a) Możliwość pracy z pręta we wrzecionie min 76mm
b) Uchwyt tokarski hydrauliczny trójszczękowy min 255mm
c) Moc silnika napędu wrzeciona min 22kW
d) Maksymalna długość toczenia min 760mm
e) Maksymalna średnica toczenia 457mm
f) Zakres obrotów wrzeciona min 3500 obr/min
g) Maksymalny moment obrotowy wrzeciona min 622 Nm
h) Prędkość obrotowa narzędzi napędzanych nim 5000 obr/min
i) Moc silnika napędzanych narzędzi min 7,5kW
j) Maksymalny moment obrotowy napędzanych narzędzi min 95,5 Nm
k) Transporter wiórów
l) Automatyczny odbiór detali
m) Konik
n) Automatyczna sonda narzędziowa
o) Graficzne wspomaganie programowania
p) Oprawki narzędziowe min. 12 sztuk w tym min 4 napędzane
q) Mocowanie oprawek narzędziowych na głowicy typu BOT
r) Maszyna sztywna na prowadnicach ślizgowych.

Z uwagi na posiadane w firmie zasoby preferowane jest sterowanie Fanuc lub
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kompatybilne.
Oferowane maszyny muszą spełniać kryterium innowacyjności tzn. typ lub model
urządzenia został wprowadzony na rynek nie wcześniej niż przed 2 laty.

Terminy związane z zapytaniem ofertowym:
Ostateczny termin składania ofert: 05.02.2014r.
Termin porównania ofert: 06.02.2014r.
Osoba do kontaktu
Daniel Zimnicki
tel. 501379025
mail: dzimnicki@budrad.com.pl
Miejsce składania ofert
Drogą mailową na adres: dzimnicki@budrad.com.pl
lub
osobiście lub drogą pocztową na adres:
BUDRAD POLSKA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Rzędziany 22
16-080 Tykocin
Oferta musi zawierać:
- nazwę i adres oferenta,
- datę sporządzenia,
- ceny poszczególnych pozycji oraz ogólną wartość oferty (cena netto),
- parametry techniczne,
- warunki gwarancyjne (okres gwarancji)
- warunki serwisowe (czas reakcji serwisu na zgłoszenie serwisowe)
- termin realizacji (czas realizacji zamówienia poszczególnych pozycji w
ofercie),
- datę wprowadzenia modelu/typu maszyny na rynek
- termin ważności oferty.
Dodatkowe informacje i wymagania
1. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na inne modele
poszczególnych pozycji zapytania (jeżeli są wymienione) pod warunkiem, że
charakteryzują się nie gorszymi parametrami niż modele wymienione w opisie
przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na jeden rodzaj maszyny.
4. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod
warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno
zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
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5. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich
tłumaczeniem na język polski.
6. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie
zostaną rozpatrzone.

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty.

L.P
.
1.
2.
3.

Kryterium
Cena
Długość okresu gwarancji
Szybkość reakcji serwisu

Waga
procentowa
70 %
20 %
10 %

