Fundusze Europejskie dla rozwoju Regionu Łódzkiego

Ogłoszenie o zamówieniu
Tytuł projektu: „Zakup nowoczesnych maszyn CNC do Przedsiębiorstwa Handlowo
Produkcyjnego MARGO”
Porjekt realizowany w ramach III osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość.
Działanie III.6 Rozwój Mikro- i Małych Przedsiębiorstw
Zamawiający
Nazwa:

Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne ”MARGO” Henryk Antczak
Adres pocztowy:

Olewin 6
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:

Wieluń

98-300

łódzkie

Tel: 661 365 884

Faks: (43) 842 8952

Adres strony internetowej zamawiającego: www.margo-antczak.pl

Przedmiot zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup przecinarki portalowej sterowanej CNC
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Opis przedmiotu zamówienia:
W składu zestawu przecinarki portalowej sterowanej CNC wchodzi:


wypalarka plazmowa,



laserowy wskaźnik położenia palnika,



filtrowentylator odciągowy,



elementy instalacji odciągowej do 10mb

Wymagane parametry przecinarki portalowej sterowanej CNC:


Szerokość robocza: 2000 mm



Długość robocza: 6000 mm



Prędkość przejazdowa: 22 m/min



Dokładność pozycjonowania: +/- 0,05 mm



Jezdnie maszyny: stalowe, hartowane i szlifowane (twardość 62-64 HRC) układ
bezsmarowy odporny na ciężkie warunki przemysłowe.



Możliwość podłączenia agregatu plazmowego.



Maszyna musi zawierać stół odciągowy z filtro-wentylatorem i elementami instalacji
odciągowej. Oferta powinna zawierać pełny montaż i uruchomienie maszyny wraz z jej
adaptacją do istniejącego stanowiska i sieci komputerowej.



Maszyna musi zawierać kompletną dokumentację techniczno rozruchową i atesty oraz
certyfikaty dopuszczenia wymagane w UE do tego typu maszyn.

Czas realizacji zamówienia
Nie dłużej niż 45 dni od daty podpisania umowy / złożenia zamówienia
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Miejsce i termin składania ofert
Termin składania ofert upływa 19 czerwca 2012 r. o godz. 16:00, przy czym decydujące
znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

Warunki przetargu
Oferty na leży składać listownie lub osobiście w siedzibie Zamawiającego: 98-300 Wieluń,
Olewin 6.
Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z następującym opisem: „oferta sprzedaży
przecinarki portalowej sterowanej CNC w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu z dnia
4 czerwca 2012
Oferty zostaną otworzone w siedzibie Zamawiającego w dniu 20 czerwca 2012 roku o godz. 9.00
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Warunki przetargu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:


Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalnośći
lub czynności (złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze
ogłoszenie jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że
oferent posiada stosowne uprawnienia);

Tryb udzielenia zamówienia
Zgodnie z „Zasadami udzielania zamówień dla
wnioskodawców/beneficjentów realizujących projekty współfinansowane
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2007-2013”, postępowanie o udzielenie zamówienia
prowadzone jest w trybie przetargu.
Kryteria wyboru ofert

Waga

1. Cena

60%

2. Termin dostawy

20%

3. Warunki płatności (wysokość zaliczki)

10%

4. Serwis

10%

Sposób oceny spełnienia warunków
1) Cena
a) Oferty mogą być składane w dowolnej walucie, przy czym
wartość ofert składanych w walucie obcej będzie przeliczana
według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień
złożenia oferty
b) Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów
c) Kolejne oferty otrzymują punkty przyznane wg wzoru:
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2) Termin dostawy (wyrażony w dniach)
a) Oferta z najkrótszym terminem dostawy otrzyma 20 punktów,
b) Kolejne oferty otrzymują punkty wg wzoru:

3) Warunki płatności – wysokość zaliczki
a) Oferta najniższą wymaganą zaliczką otrzyma 10 puntków,
b) Kolejne oferty otrzymują punkty wg wzoru:

4) Serwis w siedzibie Zamawiającego (wyrażony w dniach roboczych; 1
dzień = 24 godziny)
a) Oferta z najkrótszym czasem reakcji serwisu otrzyma 10
punktów,
b) Kolejne oferty otrzymują wg wzoru:

Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia i/lub unieważnienia postępowania.

Olewin, 4 czerwca 2012.
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