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Łaziska Górne, 22 sierpnia 2014 

 
Zakład Wielobranżowy HEDAR Henryk Łożyński 
ul. Hutnicza 3  
43-170 Łaziska Górne 
  

 

……………………………………………. 

(Nazwa i adres oferenta) 

Zapytanie ofertowe  

 

 W związku z realizacją projektu pt: Wdrożenie produkcji ekranów akustycznych przez 

Zakład Wielobranżowy HEDAR z Łazisk Górnych oraz dodatkowych usług gięcia metalu 

elementem poprawy pozycji konkurencyjnej firmy dofinansowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Poddziałanie 1.2.2 Małe 

i Średnie Przedsiębiorstwa zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na nową 

przecinarkę plazmową CNC z głowicą obrotową 3D o następującej lub równoważnej 

specyfikacji: 

  
- szerokośd robocza  min 3000x 12 000mm,  
- suport plazmowy z głowicą uchylną 3D  
- głowica 3D palnika plazmowego umożliwiająca ukosowanie materiału pod kątem do 
45 stopni 

 - układ sterowania CNC  
 - filtrowentylacja wraz z odciągiem wentylacyjnym 
 - agragat plazmowy HiDefinition min. 350A 
 - modułowa budowa maszyny, pozwalając na modernizacje o dodatkową 
 szerokośd roboczą portalu 
 - przedłożenie osi Y w celu ewentualnej rozbudowy system do cięcia rur 
 - segmentowy stół odciągowy 
 - oprogramowanie CAD/CAM z modułem 3D  
 - montaż, szkolenie z obsługi maszyny, szkolenie z oprogramowania oraz 
 transport wliczony w cenę 
 - okres gwarancji min 24 miesiące 
 -serwis gwarancyjny do 24h od czasu zgłoszenia awarii 
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Złożona oferta powinna zawierad co najmniej:  

 Nazwę i adres oferenta,  

 Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,  

 Wartośd oferty (netto oraz brutto),  

 Termin ważności oferty.  

 Termin dostawy 

 Okres gwarancyjny 

 Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii 

 Koszty serwisu, w tym: 

- koszty dojazdu, stawka za 1km 

- koszty r-g/pracownik serwisu 

 

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki 

gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy itd.  

Oferta powinna byd sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką 

firmową, posiadad datę sporządzenia oraz  powinna byd podpisana przez oferenta.  

Oferta powinna byd przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też odebrana osobiście 

przez kupującego.  

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 29 sierpnia 2014 r 

Wybór najlepszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:  

 

1. Cena 

2. Termin Dostawy 

3. Okres gwarancji 

4. Koszt serwisu 

80 % 

10 % 

5 % 

5 % 

100% 

 

…………………………… 
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(podpis) 

…………………………………………………………………………………….. 

Miejscowośd, data 

 


