Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk
ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków
e-mail: przetargi@imim.pl

znak sprawy: ZO/2/2014
ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ:
PIONOWEJ PRASY HYDRAULICZNEJ PRZYSTOSOWANEJ DO FORMOWANIA
TIKSOTROPOWEGO
I. ZAMAWIAJĄCY
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk
ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków
NIP: 6750001857, REGON: 000326374
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PIONOWA PRASA HYDRAULICZNA PRZYSTOSOWANEJ DO FORMOWANIA

TIKSOTROPOWEGO
Parametry techniczne:
1. Wymiary stołu roboczego 300 mm x 340 mm
2. Odległość pomiędzy płytami w miejscu mocowania formy od 150 mm do 250 mm.
3. Siła zamykania formy 80 ton.
4. Siła prasowania 40 ton (na tłoczysku fi 30 mm).
5. Regulowana prędkość tłoczyska od 0.2-1 m/s.
5. Pełna kontrola parametrów procesu: ciśnienie prasowania, szybkość przemieszczania tłoka.
6. Sterownik mikroprocesorowy z możliwością archiwizacji i wydruku parametrów
technologicznych.
7. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 12 miesięczny okres gwarancji na dostarczony
sprzęt liczone od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń wraz z bieżącą
konserwacją wynikającą z warunków gwarancji i naprawą w okresie gwarancyjnym.
8. Wykonawca zapewni instruktaż co najmniej 3 pracowników Zamawiającego w zakresie
pełnej obsługi przedmiotu zamówienia, instruktaż pracowników wliczony w cenę oferty.
9. Koszt dostarczenia oraz instalacji urządzenia musi zawierać się w cenie oferty. Miejsce
dostarczenia i instalacji przedmiotu zamówienia: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków.
10. Okres płatności faktury – 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
III. TERMIN DOSTAWY
Zamówienie musi być zrealizowane w terminie: 49 dni od daty podpisania umowy

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna:
zawierać adres lub siedzibę oferenta, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, Regon,
KRS, określać cenę brutto dostawy, cena powinna zawierać koszty dostawy do Instytutu,
ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków, płatność przelewem po dostawie.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
przetargi@imim.pl, lub faksem na nr: + 48 12 295-28-04 do dnia 15.04.2014 roku do
godziny 12:00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
1. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Nr:

Nazwa kryterium:

Waga:

1

Cena (koszt)

100

Punkty będą liczone według następującego wzoru:
Nr kryt.

1

Wzór
Cena (koszt)
Liczba punktówC1 = ( C min / C bad )
gdzie:
- C bad – cena brutto podana w ofercie badanej
- C min – najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert

VII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela mgr Marek Pac pod numerem telefonu 12 295-28-45, pod
adresem email: przetargi@imim.pl.

