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I. ZAMAWIAJĄCY 

TERMET SA 

ul. Długa 13, 58-160 Świebodzice 

NIP 884-16-31-476, REGON : 890346982, KRS 0000041459 

 

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup, transport, montaż i uruchomienie prasy 

krawędziowej CNC wraz ze zintegrowanym robotem.  

Podstawowe wymagania:  

 siła nacisku min.: 40t,   

 długość gięcia: 1000-1100mm,  

 min. skok stand. 200mm,    

 rob. prędkość ruchu min. 25mm/s),  

 min. 2 komplety sekcjonowanych narzędzi o łącznej długości 

odpowiadającej długości gięcia maszyny,  

 6-cio osiowy zderzak,  

 hydrauliczne zaciski narzędzi (góra/dół), 

 maszyna powinna być wyposażona w monitor wyświetlający 

kolejne operacje gięcia dla operatora, 

 możliwość połączenia obrabiarki w sieć komputerową w celu 

m.in jej zdalnej diagnostyki, dzięki czemu możliwe jest skrócenie 

czasu wyłączania maszyny z produkcji w czasie awarii, a 

ewentualne czynności serwisowe są dokładnie nakierunkowane 

przed przyjazdem serwisu do klienta, 

 możliwość podłączenia robota dedykowanego do pracy z 

prasą krawędziową,  

 min. 1 licencja oprogramowania zewnętrznego do 

projektowania i programowania maszyny, 

 

 

 

 

 
 
 



2. Okres gwarancji 

Wykonawca udzieli gwarancji, minimum 24 miesiące od daty protokołu odbioru. 

Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny oraz rozpoczęcie naprawy urządzenia nie później niż 1 dzień 

roboczy od chwili zawiadomienia o jego awarii. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

      Termin wykonania przedmiotu zamówienia 31.12.2017 r.. 

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

       Dopuszcza się sporządzenie oferty w postaci elektronicznej lub papierowej. 

       Oferta powinna być: 

- opatrzona pieczątką firmową, 

- posiadać datę sporządzenia, 

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

- podpisana czytelnie przez wykonawcę. 

V. MIEJSCE, FORMA ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

dotacja@termet.com.pl lub dostarczona na adres TERMET SA, ul. Długa 13, 

58-160 Świebodzice do dnia 20.11.2017r. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

5. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego. 

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.termet.com.pl 

VI. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

1. Cena netto w PLN : waga 50 % 

2. Okres gwarancji na przedmiot oferty: waga 20 % 

3. Doświadczenie w realizacji powyższych robót: waga 20 % . 

4. Termin realizacji : 10 % . 

VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O najkorzystniejszej ofercie Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej 

znajdującej się pod adresem www.termet.com.pl 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Butrymowicz, adres email: k.butrymowicz@termet.com.pl lub 

tel. 690 693 140 
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