Krasne Potockie, 01-07-2012
„PROFIL” Sp. J. Anna i Piotr Baziak
Krasne Potockie 88
33-394 Klęczany
Dotyczy : Zapytanie ofertowe zgodne z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu w
ramach Małopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2007-2013 .

Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na dostawę NAKŁADARKI (WYTŁACZARKI
KONTROLNO-TEMPERATUROWEJ / ORBITREAD)

Opis przedmiotu zamówienia :
Wytłaczarka Kontrolno – Temperaturowa do automatycznego nakładania surowca
gumowego wraz z sterownikiem komputerowym i kolorowym dotykowym
wyświetlaczem,
powinna spełniać następujące warunki techniczne: Motor elektryczny o przedziale mocy
16-18 KW, Średnica śruby : 76mm, Zamknięty obieg wody i elektronicznie sterowany,
Zdolność do przekształcania opon od 12 do 22,5” , Max średnica opony 1500mm oraz
250 kg wagi, Wydajność procesu 3 do 3,5 kg na minutę, Wymagane ciśnienie : 8bar
Uwaga :
ślimak o średnicy 76 mm długość/średnica 10/1
silniki elektryczne 18 KW, 400 VAC, 50-60 HZ
Falownik do silnika urządzenia służący kontroli prędkości i przyspieszania
Falownik do kontroli ruchu Azymutu
Zamknięty obieg wody : pompa wodna, grzejnik elektryczny, wentylator elektryczny,
czujnik elektroniczny
Wszystkie czynności sterowane przez przemysłowy PLC - Programowalny Sterownik
Logiczny
Jedna rozprężna głowica 13-16 x 6-3/8 w zestawie
Termin na złożenie oferty: 28.12.2012
Sposób obliczenia : cena netto + należny podatek VAT = cena brutto
Kryteria wyboru oferty:
Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
1. Cena (koszt) 80 %
2. Doświadczenie oferenta w produkcji form 10%
3. Czas realizacji 10%
Ofert należy składać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: office@profil-zro.com.pl
/ pawel@profil-zro.com.pl , faksem na nr: +48 18 337 07 31, poczty, kuriera lub też
dostarczona osobiście na adres: Krasne Potockie 88, 33-394 Klęczany
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007 -2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

Zamawiający może żądać udzielenia przez Dostawcę wyjaśnień treści złożonej przez niego
oferty. Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Warunków Dostawy i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
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