Data publikacji: 25.08.2014 r., godz. 08.00
Zapytanie ofertowe
1.
2.
3.
4.
5.

Nazwa beneficjenta: SKAMET KAMIENIARSTWO JAROSŁAW CYBUCH
Adres (siedziba) beneficjenta: ul. Strzelnicza 12, 58-150 Strzegom
NIP: 8841812999
REGON: 891467162
Tytuł projektu: Wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w firmie
SKAMET poprzez zakup ciągu technologicznego maszyn do płomieniowania
kamienia
6. Priorytet: 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw
„Przedsiębiorstwa i innowacyjność”
Działanie: 1.1 „Inwestycje dla przedsiębiorstw”
1.1.A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i
procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu
turystyki)
7. Opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie nr 1 – Zakup środków trwałych
(1) Zespół urządzeń do automatycznego płomieniowania płyt granitowych
(2) Węzeł filtracji wody
(3) Waga samochodowa wielkogabarytowa
(4) Ładowarka kołowa
(5) Suwnica pomostowa
Zadanie nr 2 – Zakup wartości niematerialnych i prawnych
(1) System zarządzania produkcją
8. Specyfikacja i zakres zamówienia:
Zadanie nr 1 – Zakup środków trwałych
(1) Zespół urządzeń do automatycznego płomieniowania płyt granitowych
 Długość stołów roboczych (2 szt.) – min 250 cm max 400 cm
 Szerokość rolek roboczych – min 150 cm max 200 cm
 Szerokość powierzchni załadunku - min 150 cm max 200 cm
 Szerokość całkowita stołów rolkowych – min 150 cm max 250 cm
 Szerokość suportu – min 300 mm max 500 mm
 Wysokość suportu – min 150 mm max 200 mm
(2) Węzeł filtracji wody
 Wydajność filtracji wody: min. 2500 l/min max 3500 l/min
 Wydajność prasy filtracyjnej: min 1,00 m3/h max 1,5 m3/h
 Moc pompy przepompowni brudnej wody: min 5 KW max 10 KW
 Pojemność silosów klarowników pionowych (2 szt.) min 30 000,00 litrów
max 50 000,00 litrów
 Stacja dozowania flokulantu
 Szafa sterownicza
(3) Waga samochodowa wielkogabarytowa
 Długość- min 14m max 20 m
 szerokość min 2,9 m max 3,5 m
 wysokość min 32 cm max 60 cm
 nośność min 50 ton max 60 ton
 działka legalizacyjna e = 20 kg
 ilość czujników min 6 szt max 10 szt
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(4) Ładowarka kołowa
 Pojemność silnika min 3,0 l max 4,0 l
 Moc silnika min 45 KM max 75 KM
 Moment obrotowy min 250 Nm max 300 Nm
 Pojemność zbiornika paliwa min 75 l max 100 l
 System filtrowania powietrza
(5) Suwnica pomostowa
 Obciążenie robocze min 2,5 t max 3,5 t
 Rozpiętość min 7 m max 8 m
 Długość torowiska min 30 m max 40 m
 Sterowanie radiowe
 Zasilanie na szynoprzewodzie
Zadanie nr 2 – Zakup wartości niematerialnych i prawnych
(1) System zarządzania produkcją
 Moduł produktu
 Moduł technologii
 Moduł zamówienia
 Moduł zlecenia
 Moduł on-line
9. Opis sposobu obliczenia ceny: cena netto + podatek VAT = cena brutto. W
przypadku podania ceny w walucie obcej zostanie ona przeliczona przez
beneficjenta po średnim kursie NBP obowiązującym w dniu rozstrzygnięcia
zamówienia.
10.Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2014 r.
11.Kryteria wyboru oferty: cena 100 %.
12.Miejsce składania ofert: ul. Strzelnicza 12, 58-150 Strzegom
13.Sposób składania ofert: oferta musi być złożona w formie pisemnej.
Dopuszcza się możliwość złożenia ofert wariantowych na poszczególne
przedmioty zamówienia. Dopuszcza się możliwość składania ofert w postaci
elektronicznej (skamet@skamet-kamieniarstwo.com.pl) lub drogą faksową
(074 855 31 53). Oferty należy składać lub dostarczyć do miejsca składania
ofert określonego powyżej w godzinach pracy od 8.00 do 16.00 najpóźniej do
dnia i godziny zakończenia terminu składania ofert.
14.W przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub
wpłynie/wpłyną mniej niż 2 ważne oferty, zamawiający dokona wyboru
dowolnego wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w
zapytaniu ofertowym będącym podstawą wyłonienia wykonawcy.
15.Termin składania ofert:
Od 25.08.2014 r. od godziny 08.00
Do 29.08.2014 r. do godziny 16.00
Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do beneficjenta.
16.Rozstrzygniecie zamówienia nastąpi w dniu 01.09.2014 r.
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