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rozwiąlań
\\ proccsic prodLlke~jnym planowanych
do wprowadzenia
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nowoczesnych

Przedsiębiorstwo
ASP! Spółka z 0.0.
Diamemowa 4, 16-400 Suwałki
NIP 844-214-02-22
REGON 791069312
Tel: + 48875631380
Fax: + 48 875631383
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e-mail ~lIe'ap-asQi
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pt.ru
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Suwalki, dnia 05.09.2012
W związku
z realizacją
przez
Przedsiębiorstwo
ASPI
spółka
z ograniczoną
odpowiedzialno~kią
projektu pod nazwą: "Podniesienie
poziomu innowacyjności
Przedsiębiorstwa
ASPI Sp z 0.0. poprzez wykorzystanie
nowoczesnych
roZwią7.ań w procesie produkcyjnym
planowanych do wprowadzenia nowych produ\..1ów" nr WND-RPPD O1.04.01-20-031/11
w ramach
umowy nr UDA-RPPD.OL04.01-2o-03I/11
z dnia 27.01.2012 r. proszę o przedstawienie
ofeny na
zakup·
ZAPYTANIE
Ty tul:
OPIS

OFERTOWE

nr 8

Zakup centrum ostrzarskiego
PRZED~fJOTU

ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem
zamówienia jest zakup centrum oSlrzarskiego
do oSlrzenia pil
tarczowych z węglikiem spiekanym,
stellitem i innymi twardymi materialami.
Centrum ostrzarskie do ostrzenia pił tarczowych ma składać się z następujących komponentów:
- automat do ostrzenia z płaszczyzny przyłożenia i z płaszczyzny natarcia,
- automat do ostrzenia boków zębów,
- maszyna pomiarowa,
- automatyczny zmieniacz pił,
- urządzenie filtrujące czynnik chłodzący.
2. Specyfikacja
przedmiotu
zamówienia:
Centrum obróbcze ma byc skonfigurowane
w takim zestawieniu aby operacje technologiczne
występowały po sobie w odpowiedniej kolejności i aby była możliwa operacja pomiaru parametrów
obrabianych na urządzeniu pomiarowym poza maszynami ostrzącymi
Informacja o ewentualnych
korektach ustawienia parametrów ostrzenia ma być przekazana w drodze powrotnej do maszyny
ostrzącej
Proces pomiarowy musi być w ruchu ciągłym i nie może zatrzymywać procesu ostrzenia.
Musi być możliwość przenoszenia danych pomiarowych do procesu obróbczego z mozliwością
wydruku protokołów pomiarowych lub odczytywania za pomocą innych nośników elektronicznych
Wykorzystanie
innowacyjnego
centrum ostrzarskiego ma umożliwić:
- rozpoznawanie uszkodzeń na krawędziach, wyszczerbień, zaokrągleń i bral.lljących zębów,
- każdy sygnał i punkt wyjścia ma być wyświetlany, po czym ma być dalej przetworzony,
- ma mieć możliwość, oznaczenia różnymi kolorami, zadanych tolerancji oraz w innym kolorze
uszkodzonych
zębów,
- ma mieć możliwość wydruku protokołów. archiwizacji produktów wraz z historią poszczególnych
produktów i procesów technologicznych.
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~Podmcslcnie
poziomu innOW3C)JllOŚCi Pucdsi~iorst\\a
ASPI Sp zoo
poprzez w}kor/)stamc
roZ\\ląnui. \\ procesie produk~Jnym
planowanych
do wprowadLcnia
now)ch produktó" ~

KRYTERIA

WYBORU

OFERTY

ORAZ

nowoczesnych

ICH WAGA:

KRYTERIA
zastosowane
innowacyjne
technologie
i
funkc'onalność
cena (w przeliczeniu na PLN z dnia otwarcia
ofert według średniego kursu NBP)
termin realizacii
obslu.'l.3 serwisowa

WAGA %
40
30
15
15

TERMIN WYKONANIA
ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji zamówienia - nje może być późniejszy

niż do dnia 30,07,2013

MIEJSCE

Z DATĄ WAŻNOŚCI

I TERMIN

SKŁADANIA

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-!lc"Ql!!tiłlł."-:3spi
pl (w takim przypadku należy zapewnić możliwość
zidentyfikowania
adresu/nadawcy
oferty oraz osoby wystawiającej ofertę Jeżeli oferta składana jest
w fonnie 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

tennin składania
ofert odbędzie

ofert upływa dnia: 08. 10.2012 r.

się w dniu 09.10.2012

\'ol

siedzibie

firmy:

ul

Diamentowa

4, 16-400

Suwałki
W przypadku ofert,
biura Zamawiającego

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

Osoba kontalnowa
Piotr Szyszkowski
lei +48 605298080
fax +485631383
e-mail p-=a••pl.uelLP_~aspl.pl
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NIP

Izabela Szyszkowska
Tel. +48605069966
fax: + 48 5631383
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