ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 30.10.2013
W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie wynalazków celem
rozpoczęcia produkcji innowacyjnych wymienników ciepła w Spółce AIC”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa w
ramach Działania 4.6 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
firma AIC S.A. ogłasza nabór ofert na dostawę:

Poziomego centrum tokarskiego ze sterowaniem CNC.
Wymagane parametry:
•

średnica toczenia : minimum 320 mm;

•

średnica pracy z pręta: minimum 65 mm;

•

orientacja wrzeciona +/- 0,1°;

•

przesuw konika: programowalny;

Wymagane wyposażenie:
•

narzędzia napędzane w głowicy narzędziowej: 12 szt.

•

głowica narzędziowa do narzędzi napędzanych : prosta i kątowa

•

uchwyt 3-szczękowy: ɸ250 mm;

•

transporter wiórów;

•

tuleje prowadzenia pręta;

•

tulejki okrągłe: ɸ4-ɸ60;

•

tulejki sześciokątne: ɸ19;

•

tuleje zaciskowe : ER 32 ɸ3- ɸ20 (stopniowane co 1mm);

•

adapter do tulejek ER 25 i ER 32;

•

oprawka kątowa do narzędzi z chwytem walcowym ɸ32 i ɸ40
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•

odbiornik detali;

•

sonda narzędziowa;

•

kieł tokarski Morse'a;

•

podajnik pręta IEMCA z oprzyrządowaniem (TS65);

•

karta sieciowa w komputerze sterującym;

•

dokumentacja DTR w j. polskim;

•

podręcznik programowania w j. polskim;

•

tworzenie podprogramów własnych cykli obróbczych;

•

graficzne wsparcie programowania;

•

opakowanie;

•

transport do naszego zakładu w Gdyni przy ul. Rdestowej 41;

•

instalacja i uruchomienie;

•

szkolenie z programowania maszyny.

Termin dostawy: do 31.01.2014r.
Złożona oferta powinna zawierać:
1) nazwę i adres oferenta,
2) datę sporządzenia,
3) cenę całkowitą netto i brutto,
4) termin ważności oferty,
5) warunki i termin płatności,
6) maksymalny czas dostawy/wykonania usługi,
7) dane kontaktowe osoby sporządzającej / odpowiedzialnej za złożenie
oferty.
Oferta może być przesłana:
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: j.witt@myaic.com
2) faksem na numer: 58 785 61 60
3) osobiście lub pocztą na adres: AIC S.A., ul. Rdestowa 41, 81-577 Gdynia
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zapytania udziela:
Jerzy Witt, tel. 606231593
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Termin składania ofert upływa w dniu: 8.11.2013 o godz.16.00
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria
oceny:
1. cena urządzenia przy której ustalamy następującą punktację:
a. Cena zestawu (tokarka + podajnik pręta) w granicach 160 000,- 180 000,- € - 3 p.
b. Cena zestawu (tokarka + podajnik pręta) w granicach 140 000,- 160 000,- € - 4 p.
c. Cena zestawu (tokarka + podajnik pręta) poniżej 140 000,- € - 5 p.
2. okres gwarancji gdzie ustalamy następującą punktację:
a. Okres gwarancji zestawu 12 m-cy – 1 p.
b. Okres gwarancji zestawu 18 m-cy – 3 p.
c. Okres gwarancji zestawu 24 m-ce – 6 p.
d. Okres gwarancji zestawu 30 m-cy i więcej – 8 p.

Jerzy Witt
Dyrektor ds. Inwestycji
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