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.

Gospodarczy

Suwałki, dnia 05.09.2012
W związku
z realizacją
przez
Przedsiębiorstwo
ASPI
spółka
z ograniczoną
odpowiedzialnością
projektu pod nazwą: "Podniesienie
poziomu innowacyjności
Przedsiębiorstwa
ASPI Sp. z 0.0. poprzez wykorzystanie
nowoczesnych
rozwiązań w procesie produkcyjnym
planowanych do wprowadzenia nowych produktów" nr WND-RPPD.Ol.04.01-20-031/1
I w ramach
umowy nr UDA-RPPD.OI.04.0
1-20-031/11 z dnia 27.01.2012 L proszę o przedstawienie
oferty na
zakup'
ZAPYTANIE
Tytuł:
OPIS

OFERTOWE

lir

7

zakup automatu do wstawiania zębów
PRZEDMIOTU

ZAMÓWlENlA:

1. Przedmiotem
zamówienia jest zakup automatu
do wstawiania
zębów przy produkcji
pił tarczowych.
Maszyna
ma służyć do wstawiania
zębów z węglika spiekanego
przy produkcji
tarczowych z wykorzystaniem
innowacyjnych
metod
2 Specyfikacja
przedmiotu
zamówienia:
Maszyna ma zapewnić łączenie korpusu piły z węglikiem spiekanym,
pracujące w cyklu
całkowicie automatycznym
z automatyczną
zmianą obrabianych
korpusów.
Wykorzystanie
tego urządzenia
ma umożliwić:
- całkowicie równomierne
nagrzewanie
w zębie i korpusie piły.
- bardzo dokładne przyleganie
i dopasowanie
szczeliny lutowania,
- mniej prac związanych
z prostowaniem.
- oszczędność
kosztów.
Oczekiwana moc generatora
wysokich częstotliwości
5,6 kW, pneumatyka
6 bar.

pił

Parametry techniczne obrabianych pił'
Średnica piły 100-1000mm
Waga piły S-2Skg
Kąt nachylenia -stopni od -10 do +30
Grubość pił min l.5mm, max 5.00101
Długość zęba 4.5 do 13mm
Szerokość zęba 1.8 do 9 mm
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ASPl Sp. z o-o. poprzez wykorzystanie
procesie produk~jnrm planowanych do wprowad/.cnia nowych produkIÓ\'"

KRYTERIA

WYBORU

OFERTY

ORAZ

JCH WAGA:

KRYTERJA
innowacyjne

WAGA %
40

zastosowane
technologie
i
funkcjonalność
cena (w przeliczeniu na PLN z dnia otwarcia
ofert według średniego kursu NBP)
termin realizacji
obsługa serwisowa

30
15
15

TERMIN WYKONANIA
ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji zamówienia - nie może być póżniejszy

niż do dnia 30.06.2013

MLEJSCE

Z DATĄ WAŻNOŚCI

[TERMIN

SKŁADANIA

nowoczesnych

OFERT

WRAZ

r.
OFERTY:

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-aspi,uem'Q-aspiQJ
(w takim przypadku należy zapewnić możliwość
zidentyfikowania
adresu/nadawcy
oferty oraz osoby wystawiającej ofertę. Jeżeli oferta składana jest
w formie skanu przesianego 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
Otwarcie
Suwałki

tennin składania
ofert

odbędzie

W przypadku ofert,
biura Zamawiającego

ofert upływa dnia: 08.10.2012

się w dniu 09.10.2012

r.

w siedzibie

firmy'

które będą dostarczane
drogą pocztową liczy się data
na adres: ul. Diamentowa 4, 16-400 Suwałki

Osoba kontaktowa
Piotr Szyszkowski
tel +48 605298080
fax: +48 5631383
e-mail: P.:~5PJ_uę@P_,:".ąsQ.Lp1
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Izabela Szyszkowska
Tel +48 605069966
fax: + 48 5631383
e-mail: p.:J!sQLuę!!~_sJ2LQl
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