ZAPYTANIE OFERTOWE
Nazwa przedsiębiorstwa
NIP
Adres siedziby
Nr wniosku o powierzenie grantu

Wytwórnia art z Tworzyw Sztucz A.Krajewski
9670674685
Ul.Kościelna 7 86-005 , Ciele
1/FWI-C19/2020/74/UPG/293

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest robot 6-osiowy : Fanuc

max zasięg

S-430iW,

165Kg udźwigu,

2643 mm

- rok produkcji: 2000-2002
- ilość godzin na licznikach: około 20 - 50 tyś (w zależności od robota)
- sterowanie: RJ-3, w zestawie Teach Pendanty i komplet okablowania
(7,5m lub dłuższe), wersja oprogramowania - Sealing Tool. Sterowanie
jest "wyczyszczone" - przywrócona konfiguracja fabryczna,
skonfigurowana komunikacja prosubus z modułem wejść/wyjść na robocie
- Sterowanie RJ-3 jest kompatybilne z aktualnie dostępnymi (nowymi)
wersjami - ten sam układ menu, przycisków, sposób programowania.
- komplet dokumentacji CE, dostępne instrukcje obsługi,
programowania, serwisowa jednostki mechanicznej oraz serwisowa
sterowania
- do montazu robota potrzebna jest dodatkowa podkonstrukcja do
podłoza w celu poprawnego działania i stabilnosci

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe

3. Kryteria oceny oferty

4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty

5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

6. Termin składania ofert
Do 20.11.2020r
7. Miejsce i sposób składania ofert
a.krajewski60@poczta.fm

8. Termin realizacji umowy
Do konca 2020r
9. Kontakt w sprawie składania ofert
Andrzej Krajewski
a.krajewski60@poczta.fm
Ze składania ofert wykluczone są osoby i podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z zamawiającym.

Informacje, które powinny zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym, jeżeli Zamawiający je
przewidział:

10. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy

11. Możliwość składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje

12. Sposób przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający
wymaga lub dopuszcza ich składanie

