Radomsko, 17.12.2010 r.
Ogłoszenie o zamówieniu
1. Firma
MET - PRIM Sp. z o. o. , ul. Narutowicza 59, 97 - 500 Radomsko,
NIP 7722031278, REGON 590768540, KRS 0000016866 niniejszym ogłasza, iż w dniu
17.12.2010 r. wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia poprzez publiczne
ogłoszenie o zamówieniu. Ogłoszenie o zamówieniu jest umieszczone w miejscu publicznie
dostępnym tj. biurze firmy MET-PRIM Sp. z o. o. ul. Narutowicza 59,
97-500
Radomsko oraz na stronie internetowej.
2. Firma MET - PRIM
Sp. z o. o. ,
realizuje projekt w ramach III osi priorytetowej
RPO WŁ, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, działanie III.6
Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw tytuł projektu: „Uruchomienie produkcji nowych
modułowych ogrodzeń ”.
Na realizację tego zadania spółka stara się o przyznanie dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.
3. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest maszyna do perforacji profili.
4. Opis sposobu obliczania ceny: prosimy o podanie ceny w PLN, w przypadku ofert
podanych w walutach kwota oferty zostanie przeliczona na PLN po kursie dnia sprzedaży
NBP poprzedzającym dzień wyboru oferty.
5. Opis kryteriów, którymi beneficjent będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej
oferty: jedynym kryterium wyboru jest cena (znaczenie 100%), oferty nie będą negocjowane.
6. Termin wykonania zamówienia : 31.07.2011 r.
7. Opis sposobu przygotowania ofert: oferty prosimy składać na adres korespondencyjny
spółki MET - PRIM
Sp. z o. o. , ul. Narutowicza 59, 97 - 500 Radomsko w
zamkniętych kopertach, prosimy o podanie docelowych wartości, oferty nie będą
negocjowane.
8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: oferty należy składać nie później niż do
27.12.2010 r. do godz. 12.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać przed
27.12.2010 r. godz. 12.00” tj. na adres korespondencyjny spółki – MET - PRIM Sp. z o. o.
ul. Narutowicza 59, 97 - 500 Radomsko, osobiście lub pocztą. Komisyjne otwarcie
ofert nastąpi w dniu 27.12.2010 r. o godz. 12.00 w biurze spółki adres: ul. Narutowicza 59,
97 - 500 Radomsko.
9. Niezbędna dokumentacja techniczna znajduje się w biurze spółki, w celu uzgodnień
technicznego zakresu oferty prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną tj. Prezesem Zarządu
Panem Adamem Świerczyńskim (w załączeniu specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik
nr 1 do niniejszego ogłoszenia).
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ZAŁĄCZNIK NR 1.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MASZYNY DO PERFORACJI PROFILI

1. Maksymalna długość profili - 3000 mm
2. Maksymalny przekrój profili - 120 mm x 80 mm
Ø 80 mm
3. Bez deformacyjna technologia perforacji.
4. Możliwość perforacji zamkniętych i otwartych profili.
5. Perforacja jednostronna oraz dwustronna ( na wylot) w jednej operacji.
6. Posuw automatyczny z napędem linearnym.
7. Optyczny sensor do automatycznej kontroli prawidłowej długości detalu.
8. Linearne pozycjonowanie skoku cylindra hydraulicznego.
9. Panel sterujący – ekranowy.
10. Pamięć programów perforacji.
11. Automatyczne smarowanie.
12. Wyposażenie narzędziowe:
a) profile
Profil 40 x 40 x 2, profil 40 x 27 x 2, profil 50 x 30 x 2 mm
Profil 50 x 50 x 2, profil 60 x 60 x 2
b) Stemple i matryce:
Okrągłe otwory (śred. 18mm, śred. 25 mm, górna matryca, dolna matryca )
Kwadratowe otwory (18 x 18 mm, górna matryca, dolna matryca).
Maszyna winna posiadać certyfikat CE.
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