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Rudniki k/Cz stochowy dnia ę  17 wrze nia 2021ś
Zapytanie ofertowe nr 1/09/2021

dotycz ce  elektrodr arki drutowej w projekcie ą ąż AntiPathCoat.
I. ZAMAWIAJ CYĄ
Fabryka Narz dzi Medycznych – ę CHIRMED®

ul. Mstowska 8A, 42-240 Rudniki k/Cz stochowyę
NIP: 949-146-89-57, REGON: 150376074
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest  zakup i dostawa elektrodr arki o parametrach  wyspecyfikowanych poni ej:ąż ż
2.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Elektrodr arka drutowaąż
- przejazdy osi nie mniejsze ni  ( X,Y ) - 400mm x 300mm,ż
- przejazd osi nie mniejsze ni  ( U/ V ) - +/- 55,ż
- wysoko ć ci cia minimum – 210mm,ś ę
- mo liwo ć ci cia k tów 30° (+/- 1°) na detalu wys.87mm ż ś ę ą
- ci cie w zanurzeniu i natrysku, ę
- 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 (w dka ) z wy wietlaczem dotykowym, ę ś
- nap dy osi X,Y – elektromagnetyczne, ę
- liniały optyczne w osi X,Y, 
- system filtracji i dejonizacji dielektryka, 
- funkcja trzymania odpadu,
- o wietlenie przestrzeni obróbki, ś
- gwarancja minimum 24 miesi ce, ą
- szkolenie z obsługi minimum 3 dni,
- wyposa enie: drut 0,25mm do ci cia 2 szpule 4 kg, 1 kompletny zestaw filtrów, worek ywic dejonizuj cej min. 25l,ż ę ż ą
- czas dostawy do 30 listopada 2021,
- forma finansowania - leasing, dostawca leasingu b dzie wyłoniony po dokonaniu wyboru dostawcy elektrodr arki  ę ąż
3. Zamawiaj cy ą dopuszcza/ nie dopuszcza mo liwo ci składania ofert cz ciowych.ż ś ęś
4. Zamawiaj cy ą dopuszcza/nie dopuszcza mo liwo ci powierzenia cz ci lub cało ci zamówienia podwykonawcom.ż ś ęś ś
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
      Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 listopada od wyłonienia dostawcy / zło enia zamówienia / dopełnieniuż
formalno ci leasingowych.ś
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
      Oferent powinien stworzyć ofert  na formularzu zał czonym do niniejszego zapytania b d  stworzyć ofert  na własnych drukach.ę ą ą ź ę

Oferta powinna zawierać / być:
- dane z tabeli kosztów wymienionych w formularzu ofertowym w przypadku składania oferty na własnych drukach,
- opatrzona piecz tk  firmow ,ą ą ą
- posiadać dat  sporz dzenia, ę ą
- zawierać adres lub siedzib  oferenta, numer telefonu, numer NIP,ę
- podpisana czytelnie przez wykonawc ,ę

 - na potwierdzenie parametrów technicznych / wła ciwo ci chemicznych / wła ciwo ci mechanicznych zał czone karty  ś ś ś ś ą
   katalogowe / atest / certyfikaty oferowanego towaru.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za po rednictwem: poczty elektronicznej na adres: ś 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 zamawiaj cego oraz zostanie umieszczone na stronie internetowej pod adresemą
www.chirmed.pl

3.    Oferty zło one po terminie nie b d  rozpatrywaneż ę ą
4.    Oferent mo e przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoj  ofert .ż ą ę
5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiaj cy mo e dać od oferentów wyja nie  dotycz cych tre ci zło onych ofert.ą ż żą ś ń ą ś ż
6.    Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.chirmed.pl
VI. OCENA OFERT
1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej b dzie: ę cena brutto – 100%.
2. Oferta najta sza spo ród ofert nieodrzuconych ń ś otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według wzoru: 

          najni sza cena spo ród ofert nieodrzuconych  ż ś
LICZBA PUNKTÓW = ……………………………………………………........................  x 100 pkt

              cena oferty rozpatrywanej
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3. Zamawiaj cy za najkorzystniejsz  uzna ofert , która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwi ksz  liczb  punktów przyznanychą ą ę ę ą ę
w ramach ustalonego kryterium. 

VII. INFORMACJE DOTYCZ CE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYĄ
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj cy zawiadomi oferentów za po rednictwem strony internetowej znajduj cej sią ś ą ę
pod adresem www.chirmed.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela: Andrzej Misztela

Fabryka Narz dzi Medycznych - ę CHIRMED®

Manufacturer of Surgical and Medical Instruments -  CHIRMED®

ul. Mstowska 8A, 42-240 Rudniki k/Cz stochowy, POLANDę
a.misztela@chirmed.pl, GSM:   601 44 68 00
Tel:  +48 34 320-14-84, +48 34 320-14-34
Fax:  +48 34 320-15-00, +48 34 320-14-35

IX.   ZAŁ CZNIKIĄ
Wzór formularza ofertowego.
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