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Zapytanie ofertowe

ZPD LINDNER realizuje  projekt:  Opracowanie  wzoru  użytkowego  i  seryjna  produkcja

trumny do samodzielnego montażu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Działanie 4.2 Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.02.00-30-019/10-00.

Jednym  z  etapów  projektu  jest  zakup  i  uruchomienie  specjalistycznych  maszyn  i  urządzeń

niezbędnych do produkcji trumien w elementach.

Przedmiot zamówienia 

- Stoły do testowania elementów i połączeń 1 komplet 
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Opis  przedmiotu zamówienia

Maszyna  ma służyć do:

testowania i badania wytrzymałości elementów  i ich połączeń górnych i dolnych części różnych

modeli trumien  ( typ włoski , niemiecki , francuski ) .

Zadaniem  urządzeń  będzie  sprawdzenie  i  poprawienie  połączeń  elementów  trumny  w

technologicznym cyklu produkcyjnym , zbadanie ich wytrzymałości przez nacisk kątowy i nacisk

górny.  Zastosowanie  w/w  stołów  umożliwi  stałą  kontrolę  nad  procesem  produkcyjnym  i

powtarzalność wyrobu pod względem jakościowym .

Maszyna musi być wyposażona w:

- Rama podstawowa   - z elektrycznym napędem obrotu i oddzielnym urządzeniem hamującym,

- Rama obrotowa – powodująca obrót do 200 °z możliwością zatrzymania w każdej pozycji ,

                                z możliwością przestawiania  od długości i od szerokości dla  części czołowej  

                                i  bocznej,

-  Zestaw nacisku narożnego -    system  12  szt. (  4 x 3 szt. ) siłowników umiejscowionych na 

płytach podkładowych i na ramie obrotowej   ,  po 3 szt. cylindrów dociskowych na narożnikach 

przestawiane pod kątem 

- Rama naciskowa  na wieko – 4 szt. cylindrów  dociskowych osadzonych na obrotowej ramie 

- Szafa sterownicza  - wyposażona  w programator CNC 

- urządzenie rozpychające – docisk bocznych elementów skrzyni wygiętych do wewnątrz 

Stoły  dla  różnych modeli trumien muszą być wyposażone w dodatkowe dociski środkowe 

umożliwiające sprawdzenie i przetestowanie elementów trumny dla różnych modeli trumny 

Minimalne parametry techniczne :

Rama obrotowa powodująca obrót do max 200 ° tak aby możliwe było wykonanie testowych 

połączeń od  wewnątrz  korpusu .

Automatyczny  odbiornik testowanych elementów. 

Zakres wymiarowy stołów :
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Długość   1650 mm –    2000  mm
Szerokość                           550 mm –      730  mm

            Wysokość  trumny :                                      250 mm - 380 mm 
            Obrót :                                                           0o – 200o

Kryteria wyboru

KRYTERIA WYBORU PUNKTACJA OCENA KRYTERIUM
Cena netto oferty 60 pkt. C min

Cena = -------------  * 60
Cr

C min – cena oferty minimalnej
Cr – cena oferty rozpatrywanej

Gwarancja na sprzęt 20 pkt. Punkty 0-20 przyznawane na podstawie

danych zawartych w ofercie według zasad:

gwarancja do 12 m-cy       -  0 pkt.

gwarancja 13-24 m-cy      - 10 pkt.

gwarancja powyżej 25 m-cy - 20 pkt.

Serwis 20 pkt.

Serwis – liczony od  momentu zgłoszenia 

Serwis do 24 h – 20 pkt

  Serwis 25 -48 h – 10 pkt.

Serwis  powyżej  49 h  - 0 pkt

Maksymalna ilość pkt.  do zdobycia – 100  pkt.

 Miejsce i sposób składania ofert

- Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : info@zpdlindner.pl

- Wysyłka na nasz adres pocztowy firmy : 
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Zbigniew Lindner

62-100 Wągrowiec
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Dodatkowe wymagania formalne

- Termin składania ofert – do 26.06.2012

- Okres ważności oferty – do końca roku 2012

-  Oferta  powinna  być  sporządzona  na  papierze  firmowym  oferenta  lub  opatrzona  pieczątką

firmową i podpisem.

- Wartość netto określona w walucie PLN lub  EUR lub USD 

Informacje dotyczące zapytania ofertowego udziela:

- Zakład Przemysłu Drzewnego LINDNER – Krzysztof Bromberek – Kierownik Produkcji  

- Kontakt telefoniczny – 67 268 55 46 lub 601 954 627

- adres e-mail - info@zpdlindner.pl
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