Regionalny program operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013
Oś priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie 3.3 :
Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.
Tytuł projektu realizowanego przez firmę:
Zakup urządzeń niezbędnych do prowadzenia i wdrożenia prac badawczo rozwojowych nad udoskonaleniem procesów technologicznych.

Schaumaplast-Organika Sp. z o.o.
93-231 Łódź, ul. Dąbrowskiego 180/194
NIP: 729-24-09-856
Bank BGŻ S.A.
Nr rachunku: 98 2030 0045 1110 0000 0137 0600
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000050084
Kapitał zakładowy: 1 100 000,00 PLN

http://schorg.pl/
http://www.schaumaplast-organika.pl

1. Przedmiot zamówienia:

Maszyna do wykonywania kształtek metodą cięcia.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Oferta powinna zawierać min.:








nazwę i adres oferenta,
dane kontaktowe osoby związanej z ofertą,
tytuł postępowania przetargowego (przedmiot zamówienia),
opis przedmiotu zamówienia,
czas realizacji zamówienia,
czas obowiązywania oferty,
cenę umieszczoną w odpowiedniej tabeli.

2. Kryteria wyboru oferty:
L.p.

Rodzaj
kryterium

Punktacja Sposób oceny

1 Cena *

od 0 do
90

(stosunek ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny
badanej w ofercie) x 90

Okres
2
gwarancji

od 0 do
10

(stosunek okresu gwarancji w badanej ofercie do
okresu gwarancji w ofercie z najdłuższą gwarancją) x
10.

*Cenę należy podać w odpowiedniej tabeli zamieszczonej poniżej (sposób obliczania ceny)

3. Parametry techniczne:
Ploter termiczny:
 Ploter termiczny wielodrutowy - minimum 15 drutów (minimalna długość drutu
2200 mm),
 Obszar pracy w osiach X/Y 2000/1200 mm,
 Ruchoma rama z minimum 35 poziomymi drutami (minimalna długość drutu
2200 mm),
 System transportu oparty o przenośniki taśmowe,
 System sterowania oparty o komputer klasy PC wraz z odpowiednim
oprogramowaniem sterującym,
 Szerokość przestrzeni roboczej nie mniejsza niż 2100 mm,
 Średnica drutów oporowych od 0,2-0,3 mm,
 Pobór mocy nie powinien być wyższy niż 18 kW,
 Interfejs połączenia USB,
 Możliwość regulacji temperatury drutów oporowych,
 Maksymalna prędkość cięcia nie powinna być mniejsza niż 800 mm/min.
Gilotyna ręczna (w zestawie):






Pochylony stół roboczy,
System minimum 15 drutów dla wycinania bloków w pozycji poziomej,
System minimum 15 drutów dla wycinania bloków w pozycji pionowej,
Blat roboczy o szerokości min. 800 mm,
Konstrukcja ramowa: dopuszczalne rozwiązania profile aluminiowe,
konstrukcja spawana, skręcana lub kombinacje w/w rozwiązań.
Maszyny powinny być objęte gwarancją min. 12 miesięcy od daty odbioru
technicznego.

Do urządzeń należy dołączyć:
 Dokumentację Techniczno-Ruchową w języku polskim.
 Certyfikat CE.

4. Termin i miejsce realizacji zamówienia w raz z płatnościami:
Warunki dostawy:
Dostawa wraz z instalacją urządzenia po stronie producenta.
Termin realizacji zamówienia do 7 tyg. od dnia złożenia zamówienia.
Termin płatności:
 10 % w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia,
 50 % do 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu,
 40 % w ciągu 7 dni od dnia odbioru technicznego,

Miejsce dostawy:
Siedziba spółki Schaumaplast-Organika Sp. z o.o

Schaumaplast-Organika Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 180/194
93-231 Łódź

5. Miejsce i termin składania ofert wraz z wymaganiami specjalnymi:
Oferty wraz ze szczegółową specyfikacją należy składać osobiście lub listownie
na adres:
Schaumaplast-Organika Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 180/194
93-231 Łódź.
Składane oferty należy umieścić w dwóch zaklejonych kopertach z adnotacją na
wewnętrznej kopercie:
„Otworzyć dnia: 19 kwietnia 2013 roku”
Data i miejsce otwarcia ofert:
W siedzibie spółki Schaumaplast-Organika Sp. z o.o. 19.04.2013 roku o godz.
10:00. Ostateczny termin przyjmowania ofert do dnia 18.04.2013 (włącznie).
W przypadku podania wartości ofert w walucie obcej, wartość zamówienia będzie
przeliczana na złotówki według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

Oferty cenowe należy przedstawić w poniższej tabeli:
Sposób obliczania ceny:
Lp.

1
2
…
n
Razem

Przedmiot
zamówienia

Jednostka
miary

Ilość

Cena
jednostkowa
netto

n/d

n/d

n/d

n/d

Wartość
netto

Stawka
VAT (%)

Wartość
VAT

Wartość
brutto

n/d

6. Osoby do kontaktu w ramach zamówienia:
Piotr Jaworski, Wojciech Bogus
E-mail: pjaworski@schorg.pl, wbogus@schorg.pl
Tel. +48 504115641 ,+48 504115636 lub +48 42 683-08-43

Skład komisji przetargowej powołanej przez Zarząd Spółki:
Jaworski Piotr - Przewodniczący Komisji Przetargowej
Bogus Wojciech- Członek Komisji Przetargowej
Błońska Marzena - Członek Komisji Przetargowej

Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości
pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na
podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.
Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz
do unieważnienia postępowania.

