P.P.H.U. „LEDO” s.c. Dominik
Olbrzymek, Jakub Olbrzymek
91-336 Łódź, ul. Rumuńska 12

NIP: 726-255-22-99
Tel/fax: +48 42 654 91 24
e-mail: ledo.sc@ledo.pl
GPS: 51*47’36.00”N 19*25’30.00”E

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2
W dniu 05 listopada 2013 roku firma P.P.H.U. LEDO. s.c. Dominik Olbrzymek, Jakub Olbrzymek,
mieszcząca się na ulicy Rumuńskiej 12 w Łodzi posługująca się NIP 726-255-22-99, Regon
100293708 ogłasza zamówienie w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na Lata 2007-2013, w ramach Osi priorytetowej III:
Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość - Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i
konkurencyjności przedsiębiorstw, dla projektu „Wdrożenie przez firmę innowacyjnej technologii
wytwarzania implantów twarzo-czaszki w oparciu o budowane zrobotyzowane gniazdo obróbcze”.
Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu na
podstawie „Zasad udzielania zamówień dla Wnioskodawców/Beneficjentów realizujących projekty
współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2007-2013”.
Przedmiotem zamówienia jest elektrodrążarka wgłębna o minimalnych parametrach technicznych
lub równoważnych:


Sterowanie CNC



Minimalny zakres roboczy (X,Y,Z) 400x300x250



Minimalny ciężar elektrody 40kg



Minimalny ciężar detalu 400kg



Oś C sterowana symultanicznie



Maszyna programowo i mechanicznie dostosowana do współpracy z robotem



Uchwyt głowicy typu Erowa ITS 50/100 lub równoważny.



Paleta detalu typu Erowa ITS/UPC lub równoważna



Automatyczny magazyn elektrod nie mniej niż 16 pozycji



Automatyczny system przeciwpożarowy



Czujnik pomiaru detalu zwarciowy/ dotykowy na podczerwień



Liniały optyczne na osiach X,Y,Z
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Możliwość drążenia grafitem



Możliwość drążenia węglików spiekanych



Możliwość podłączenia maszyny do sieci informatycznej poprzez port LAN



Możliwość wymiany danych poprzez port USB



Chłodziarka dielektryka



Mycie kawitacyjne detalu po drążeniu



Serwis w Polsce



Dokumentacja i interfejs w języku polskim



Okres gwarancji minimum 36 miesięcy na wszystkie podzespoły

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty w formie pisemnej w zaklejonych
kopertach z zaznaczeniem, że dotyczy ogłoszenia o zamówieniu nr.2, osobiście bądź pocztą
kurierską za potwierdzeniem odbioru. Złożona oferta powinna zawierać:


Nazwę i adres oferenta



Opis proponowanej maszyny, nawiązując do cech wyszczególnionych w ogłoszeniu o
zamówieniu (parametry techniczne)



Termin dostawy przedmiotu zamówienia podany w tygodniach



Wartość oferty (netto oraz brutto)



Warunki płatności



Okres gwarancji



Datę sporządzenia oferty.

Kryteria wyboru:
1. cena – waga 60 % (wartości zamówienia netto)
2. termin realizacji zamówienia (dostawa maszyny wraz z jej uruchomieniem i odbiorem) –
waga 10 % (czas realizacji całego zamówienia wyrażony w tygodniach).
3. okres gwarancji (powyżej 36 miesięcy na wszystkie podzespoły) – waga 20%
4. Parametr techniczny maszyny- automatyczny magazyn elektrod powyżej 16 pozycji
– waga 10%
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Sposób obliczania punktów za kryteria:


Cena najniższa / cena badana x 60 %

W przypadku ceny podanej w innej walucie niż PLN, w celu porównania ofert będzie ona
przeliczana przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z ostatniego dnia terminu składania ofert.


Najkrótszy termin realizacji zamówienia / termin realizacji zamówienia badany x 10 %



(Okres gwarancji badany - 36 miesięcy) / (okres gwarancji najdłuższy- 36 miesięcy) x
20%



(Automatyczny magazyn elektrod badany- 16 pozycji)/ (automatyczny magazyn
elektrod posiadający najwięcej pozycji – 16 pozycji) x 10%

Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą: do 27.11.2013 r.
Planowany termin wykonania zamówienia (dostawa maszyny wraz z uruchomieniem i odbiorem):
maksymalnie do 31.03.2014 r.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
91-336 Łódź, ul. Rumuńska 12
Termin składania ofert do 19.11.2013 r. do godz. 16.00
Termin otwarcia ofert 20.11. 2013 r. godz. 10.00
Osoba do kontaktu w ramach zamówienia – Dominik Olbrzymek 42 654-91-54.
Na wyżej wymienioną maszynę zostało przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.
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