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"Podn.iesienie poziomu innowacyjności Przedsiębiorstw. ASP! Sp. z 0.0. poprzez wykorzystan.ie nowoczesnych
rozwiąz"ń w procesie produkcyjnym planowanych do wprowadzenia nowych produktów"

Przedsiębiorstwo ASPI Spółka z 0.0.
Diamentowa 4, 16-400 Suwałki
NIP 844-214-02-22 REGON 791069312
Tel: + 48 875631380 Fax: + 48 875631383
",y,w~p.::il~Ri.lli e-mail: p-aspi.ue@p-aspi.pl
Organ Rejestrowy: Sąd Rt=jonowy w Diałymstoku. XII Wydzial Gospodarczy
KTajo\\'~goRejcslru Sądowego nr KRS 0000219682

Suwałki, dnia 27.02.2012
W związku z realizacją projektu nr WND-RPPD.01.04.01-20-03111 l pod nazwą:
"Podniesienie poziomu innowacyjności Przedsiębiorstwa ASP1 Sp. z 0.0. poprzez wykorzystanie
nowoczesnych rozwiązań w procesie produkcyjnym planowanych do wprowadzenia nowych
produk'1Ów" w ramach umowy nr UDA-RPPD.O 1.04.01-20-031/11
z dnia 27.01.2012,
Przedsiębiorstwo ASPI Spółka z 0.0 prosi o przedstawienie oferty na sprzedaz urzadzenia
zdefiniowanego ponizej:
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2
Tytuł: Zakup prościarki do blach
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia bedzie dostarczenie i instalacja prościarki do blach.
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup prościarki do blach.

Maszyna ma służyc do prostowania blach, głównie ze staJi stopowych, w formie arkuszy lub
przyciętych korpusów oraz do relaksacji naprężeń powstałych w wyniku procesów ciecia
laserem i/lub obróbki termicznej.
Zasada działania ma polegać na przejściu elementu obrabianego pomiędzy zespołem
kilkunastu rolek gnąco-prostujących.
2. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:
Maksymalna szerokość obrabianego materiału 800mm
Maksymalna grubość obrabianego materiału 4mm
Oczekuje się aby sprzęt posiadał sterowanie CNC
z przyjaznym dla użytkownika interfejsem.
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TERMlN REALIZACJI ZAMÓWTENlA:
Tennin realizacji zamówienia nie może być późniejszy niż do dnia 30. 12.2012 r.
MIEJSCE
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OFERTY:

Podpisane oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać wyłącznie pisemnie:
drogą pocztową na adres: Przedsiębiorstwo ASPI Sp. z 0.0. ul. Diamentowa 4, 16-400 Suwałki, lub
drogą e-mailową na adres p-aspiueiif:p--aspi pJ ( w takim przypadku przedsibiorstwo nadawcy, jego
adres, oraz osoba wystawiająca musi byc zindentyfikowana. Jeżeli oferta składana jest w formie
skanu przesłanego pocztą elektroniczną, to musi zawierać podpis i pieczątkę osoby wystawiającej).
Oferty w języku polskim, angielskim, niemieckim będą akceptowane.
Ważność oferty ma być nie krótsza niż 90 dni od daty jej wystawienia.
Oferty beda przyjmowane przez ASPl do dnia: 23.03.2012 r (23 Marzec, 2012), godz 17:00.
Otwarcie ofert odbędzie się 26.03.2012 (Marzec 26, 2012) w siedzibie ASPI, ul. Diamentowa 4, 16400 Suwałki o godzinie 14:00

Osoby kontaktowe:
Piotr Szyszkowski
tel. +48 605298080
fax: + 48 5631383
e-mail: p-a.il)l ue(lI.p-a~
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Izabela Szyszkowska
Tel. +48 605069966
fax: + 485631383
e-mail: Q-aspi.ue@)p~a'iPicl
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