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Suwalki, dnia 05.09.2012

W związk'U z realizacją przez Przedsiębiorstwo ASPI spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością projektu pod nazwą: "Podniesienie poziomu innowacyjności Przedsiębiorstwa
ASP! Sp. z 0.0. poprzez wykorL.ystanie nowoczesnych rozwiązań w procesie produkcyjnym
planowanych do wprowadzenia nowych produktów" nr WND-RPPD.O 1.04.0 I-20-03 I/II w ramach
umowy nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0311l I z dnia 27.01.2012 r. proszę o przedstawienie oferty na
zakup:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4

Tytuł: Zakup automatu do nacinania gniazd

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

l. PrLedmiołcm zamówienia jest zakup maszyny do nacinania gniazd.
Maszyna, wyposażona w automatyczny zmieniacz korpusów ma służyć do szlifowania/nacinania
gniazd pod węglik spiekany w wykrawanych lub laserowanych korpusach pił tarczowych o
średnicy od 150 do 1000 mm ..

2. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:
Maszyna ma mieć możliwość obróbki wcześniej wykonanych korpusów pił tarczowych o
parametrach technicznych:

- średnica pil -150 - 800/1000 mm,
- grubość pił -max 8,0 nun
- średnica otworu wewnętrznego - 8·150 mm,
- podziałka - 8-125 mm,
- kąt natarcia ~stopnie od -15 do +30.
Przewiduje się parametry techniczne maszyny:
- silnik wrzeciona - 1,5 kW,
- prędkość obrotów ściernicy - 2860 obrotów/minutę,
- wymiar ściernic - 200x2x32 mm,
- prędkość robocza - do 12 zębów na minutę,
- hydraulika - 25 bar,
- napięcie- 3x400/230 V,.
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KRYTERIA WYBORU OFERTY ORAZ ICH WAGA:

KRYTERIA WAGA %
zastosowane innowacyjne technologie i 40
funkcjonalność
cena (w przeliczeniu na PLN z dnia otwarcia 30
ofert według średniego kursu NBP)
Lemlin realizacji 15
obsługa serwisowa 15

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji zamówienia - nie może być późniejszy niż do dnia 30.04.2013 r.

MI EJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT WRAZ Z DATĄ WAŻNOŚCI OFERTY:

Oferty slanowiące odpowiedź na zapytanie nalcty składać wyłącznie pisemnie:
drogą pocztową na adres: Przedsiębiorstwo ASP! Sp. z 0.0. ul. Diamentowa 4. J 6-400 Suwałki, lub
drogą e-mailową na adres p-aspi.ue'ap-aspi.pl (w takim przypadku należy zapewnić możliwość
zidentyfikowania adresu/nadawcy oferty oraz osoby wystawiającej ofertę. Jeżeli oferta składana jest
w formie skanu przesłanego pocztą elektroniczną, to istnieje możliwość opatrzenia jej podpisem i
pieczątką osoby wystawiającej).

Oferty mogą być składane w języku polskim, angielskim, niemieckim.

Ważność oferty nie krótsza niż 90 dni od daty oferty.

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 08.10.2012 r.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.10.2012 w siedzibie firmy: ul. Diamentowa 4, 16-400
Suwałki

W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do
biura Zamawiającego na adres: ul. Diamentowa 4, 16-400 Suwałki

Osoba kontaktowa:
Piotr Szyszkowski
leI. +48 605298080
fax: +48 5631383
e-mail: o-aspi.ue li p-aspi.nł

17..abelaSzyszkowska
Tel. +48 605069966
fax: + 48 5631383
e-mail: p-aspi.ue@p-aspi.pl

~"- sP"SI,~"'I"'"

PAEZE:~ZĄDU

mgr Pi;!11 S~l ,:Am ,M "ASP!" ~POlkJ l ~.:.\\!O
l W;l4

r"p,,;.l\/ I~RE~~"~~~~~JJI2

Prolekt wsp6łflnansowany przelUnlę furQPeI"ką 'tY ra'l1ach Regionalnego Programu OperacYJnego WOIewOdzlwa Podlaskiego na lala ;:0007-2013

www.rpowp.wrotapodlasla.pl

mailto:p-aspi.ue@p-aspi.pl
http://www.rpowp.wrotapodlasla.pl

