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Rudniki k/Częstochowy dnia 17 września 2021
Zapytanie ofertowe nr 1/09/2021
dotyczące elektrodrążarki drutowej w projekcie AntiPathCoat.

I. ZAMAWIAJĄCY
Fabryka Narzędzi Medycznych – CHIRMED®
ul. Mstowska 8A, 42-240 Rudniki k/Częstochowy
NIP: 949-146-89-57, REGON: 150376074
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa elektrodrążarki o parametrach wyspecyfikowanych poniżej:
2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Elektrodrążarka drutowa
- przejazdy osi nie mniejsze niż ( X,Y ) - 400mm x 300mm,
- przejazd osi nie mniejsze niż ( U/ V ) - +/- 55,
- wysokość cięcia minimum – 210mm,
- możliwość cięcia kątów 30° (+/- 1°) na detalu wys.87mm
- cięcie w zanurzeniu i natrysku,
- minimalna waga przedmiotu obrabianego – 500 kg,
- automatyczny układ nawlekania dla drutu – od 0,1mm do 0,3mm,
- generator minimum – 45A,
- ekran operatorski minimum – 18’,
- szatkownica drutu,
- program CAD/CAM na sterowniku maszyny,
- pilot (wędka ) z wyświetlaczem dotykowym,
- napędy osi X,Y – elektromagnetyczne,
- liniały optyczne w osi X,Y,
- system filtracji i dejonizacji dielektryka,
- funkcja trzymania odpadu,
- oświetlenie przestrzeni obróbki,
- gwarancja minimum 24 miesiące,
- szkolenie z obsługi minimum 3 dni,
- wyposażenie: drut 0,25mm do cięcia 2 szpule 4 kg, 1 kompletny zestaw filtrów, worek żywic dejonizującej min. 25l,
- czas dostawy do 30 listopada 2021,
- forma finansowania - leasing, dostawca leasingu będzie wyłoniony po dokonaniu wyboru dostawcy elektrodrążarki
3.
Zamawiający dopuszcza/ nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4.
Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 listopada od wyłonienia dostawcy / złożenia zamówienia / dopełnieniu
formalności leasingowych.
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania bądź stworzyć ofertę na własnych drukach.
Oferta powinna zawierać / być:
- dane z tabeli kosztów wymienionych w formularzu ofertowym w przypadku składania oferty na własnych drukach,
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę,
- na potwierdzenie parametrów technicznych / właściwości chemicznych / właściwości mechanicznych załączone karty
katalogowe / atest / certyfikaty oferowanego towaru.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: a.misztela@chirmed.pl do dnia 24.09.2021
do godz. 11.30.
2.
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 27.09.2021. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszona w
dniu 27.09.2021 o godzinie 12:00 w siedzibie zamawiającego oraz zostanie umieszczone na stronie internetowej pod adresem
www.chirmed.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.chirmed.pl
VI. OCENA OFERT
1.
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie: cena brutto – 100%.
2.
Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według wzoru:
najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych
LICZBA PUNKTÓW = ……………………………………………………........................ x 100 pkt
cena oferty rozpatrywanej
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Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych
w ramach ustalonego kryterium.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się
pod adresem www.chirmed.pl
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela: Andrzej Misztela

IX. ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego.
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