Pruszków, dnia 10.10.2014
EUROSTICK Hanna Barcińska
ul. 3-go Maja 8
05-800 Pruszków
NIP: 534-154-10-24
tel.: +48 22 738 34 60
tel. mob.: +48 602 244 888

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez firmę EUROSTICK Hanna Barcińska projektu „Wdrożenie
technologii wytwarzania nowoczesnych form wtryskowych, rozdmuchowych i do
odlewania rotacyjnego z wykorzystaniem precyzyjnej i wysokowydajnej technologii
obróbki na 5-cio osiowym centrum obróbczym CNC” dofinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013,
Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości uprzejmie proszę o przedstawienie oferty na
współrzędnościową maszynę pomiarową, spełniającą poniższe warunki:
A. Wymagania minimalne:
1. Budowa portalowa
2. Możliwość pomiarów w trybie ręcznym jak i w trybie automatycznym
CNC
3. Zakres pomiarowy X, Y: co najmniej 700 mm, 1000 mm
4. Zakres pomiarowy Z: co najmniej 550 mm
5. Maszyna powinna być wyposażona w skanującą głowicę pomiarową
umożliwiającą stosowanie wymiennych końcówek pomiarowych
pionowych i bocznych
6. Długość
maksymalna
końcówek
pomiarowych
pionowych:
przynajmniej 125 mm
7. Długość
maksymalna
końcówek
pomiarowych
bocznych:
przynajmniej 50 mm
8. Błąd graniczny dopuszczalny pomiaru długości wg norm ISO: co
najwyżej (2.8 + L/200) µm
9. Maszyna powinna być wyposażona w komputer sterujący pracą
maszyny z zainstalowanym oprogramowaniem do sterowania pracą
maszyny
10. Oprogramowanie
powinno
przynajmniej
umożliwiać
pomiary
standardowych wymiarów, tolerancji kształtu, kierunku, położenia i
bicia z wykorzystaniem modeli CAD
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11. Oprogramowanie powinno wykorzystywać graficzny interfejs
użytkownika
12. Oprogramowanie powinno obsługiwać technologię skanowania
13. Maszyna powinna być wyposażona w kulę do kalibracji
14. Maszyna powinna być wyposażona w zintegrowany magazyn trzpieni
pomiarowych
15. Maszyna powinna być wyposażony w panel do sterowania maszyną

Prosimy o dodatkowe informacje dotyczące oferowanej maszyny:
1. Rodzaj i wymiar zastosowanej płyty pomiarowej
2. Sposób łożyskowania i budowa prowadnic
3. Sposób mocowania głowicy (centralnie, nie centralnie, z przegubem)
4. Sposób mocowania na płycie pomiarowej
5. Akcesoria dostarczane wraz z maszyną
6. Dodatkowe koszty związane z transportem, rozładunkiem, instalacją i szkoleniem
7. Możliwy termin dostawy (preferowany do końca 2014 roku)
8. Gwarantowane dokładności maszyny i sposoby ich określania
Złożona oferta powinna zawierać między innymi:
• nazwę i adres oferenta,
• opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
• wartość oferty (netto oraz brutto),
• termin ważności oferty, co najmniej 3 miesiące
• okres gwarancji (w miesiącach),
• termin realizacji zamówienia (w dniach lub tygodniach od momentu złożenia
zamówienia).
Oferta powinna również zawierać informacje dodatkowe: warunki płatności i dostawy.
Kryteria wyboru:
1. Cena – 75%
2. Parametry techniczne (ponad wymagania minimalne) – 25%
Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką
firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.
Oferta powinna być przesłana przez kuriera lub dostarczona osobiście. Oferta powinna
być podpisana przez uprawnione osoby. Dodatkowo oferta może zostać również
przesłana pocztą elektroniczną na niżej podany adres e-mail.
Termin składania ofert upływa w dniu 20.10.2014 (liczy się data dostarczenia oferty lub
data wysłania kurierem oferty w wersji papierowej).
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Adres poczty e-mail do przesłania oferty: hanna.barcinska@eurostick.pl

Z poważaniem,

Hanna Barcińska
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