Wrocław, dnia 19 listopada 2020 r.
Numer pisma: CS-S-Wbb-230.14.20/185/2020ML
230.14.20/185/2020ML
ZAPYTANIE OFERTOWE
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych –
Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.)
Zamawiający:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (dalej IMGW-PIB)
IMGW
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
Przedmiot zapytania ofertowego:
Dostawa 1 sztuki centrum obróbczego z podstawą (tokarko
(tokarko-frezarko
frezarko wiertarka) zgodnego ze
specyfikacją do wskazanej lokalizacji Zamawiającego.
Specyfikacja centrum obróbczego
obróbczego:
Tokarka:
Max.
x. średnica toczenia nad łożem: minimum 320 mm
Max. długość toczenia: minimum 750 mm
Max. średnica toczenia nad suportem: minimum 200 mm
Przelot wrzeciona FI: 38 mm
Przesuw poprzeczny: minimum 160 mm
Przesuw wzdłużny: minimum 100 mm
Wysuw tulei konika: minimum 70 mm
Liczba prędkości wrzeciona: 12
Zakres prędkości wrzeciona: 60-1600
1600 obr./min
Wiertarko-frezarka:
Max. średnica wiercenia FI: 16 mm
Max. średnica frezu FI: 63 mm
Liczba prędkości wrzeciona: 4
Zakres prędkości wrzeciona: 200 – 2200 obr./min
Waga całego zestawu: ok. 450 kg (plus/minus 70 kg)

Zasilanie: 230 V
Gwarancja co najmniej 12 miesięcy
Pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny świadcz
świadczony w Polsce
Instrukcja obsługi w języku polskim
Dostarczone centrum obróbcze musi zawierać wszystkie niezbędne elementy pozwalające na
uruchomienie i pracę urządzeniem. Wykonawca po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym
przeprowadzi jednodniowe szkolenie z zakresu obsługi tokarko
tokarko-frezarko
frezarko wiertarki w siedzibie
Zamawiającego.
Miejsce dostawy:
IMGW-PIB CHMSPO Biuro we Wrocławiu, ul. Graniczna 201, 54
54-530 Wrocław
Termin realizacji:
Termin zamówienia – do dnia 188.12.2020 r.
Proponowana cena oferty:
Cenę oferty należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, w PLN liczbowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT, na załączonym Formularzu oferty (załącznik nr 2 do
zapytania ofertowego).
Do oferty dołączyć proszę następu
następujące dokumenty:
a) Formularz informacyjny ze specyfikacją techniczną urządzenia w formie pliku PDF;
b) Dokumenty
okumenty stwierdzające nadanie numeru NIP i REGON;
c)) Wykonawca, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie ewidencji działalności
gospodarczej, winien dołączyć do oferty, podpisaną klauzulę informacyjną, wraz ze zgodą na
przetwarzanie danych osobowych. (Załącznik nr 1)
1).
Płatność faktury:
Płatność zostanie dokonana na podstawie wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę faktury VAT,
przelewem w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
Kryteria oceny oferty:
Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę z najniższą ceną, spełniającą wymagania przedstawione
w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Uwagi:
1. Zamawiający zastrzega, że na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia (również po
przekazaniu informacji o wyborze oferty, aż do chwili zawarcia przez Strony umowy/podpisania
zamówienia), może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowani
postępowaniaa i rezygnacji z udzielenia
Wykonawcy zamówienia.
2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Wykonawcę wszystkich warunków
wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Warunki gwarancji i rękojmi:
Zgodnie z gwarancją udzieloną przez pro
producenta, nie mniej niż 12 miesięcy liczone od dnia
podpisania protokołu
okołu końcowego odbioru centrum obróbczego z podstawą.
Kontakt:
Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:
a)
p. Bolesław Bordakiewicz
Bordakiewicz, e-mail: boleslaw.bordakiewicz@imgw.pl, tel. 519-305-589
519
Termin składania ofert:
Oferty
ferty prosimy składać do dnia 25.11.2020
2020 r. do godziny 12:00 na adres e-mail:
boleslaw.bordakiewicz@imgw.pl
bordakiewicz@imgw.pl

