
 

 

Zapytanie ofertowe 

Szczegółowy opis urządzeń, objętych przedmiotem zamówienia: 

 

Prasa hydrauliczna okrojcza o nacisku min 20 MN, z możliwością zastosowania do 

kalibrowania 

a) Nacisk min. 20 MN 

b) Prędkość robocza min. 25mm/s 

c) Prędkość dojazdu i powrotu 220mm/s 

d) Skok min. 750mm 

e) Przestrzeń do zabudowy 

 Szerokość min, 1500mm 

 Długość min.1500mm 

 Wysokość ( przed skokiem) min. 1000mm 

 

 

 

1. Szczegółowo przedmiot zamówienia obejmuje: 

a) Dostawę urządzeń – w tym transportu urządzeń do zakładu Zamawiającego                          

( ul. Kuziennicza 4, Jawor ) 

b) Montaż urządzeń w miejscu realizacji projektu w sposób skazany przez Zamawiającego, 

wspieranego przez zespół badawczy, odpowiedzialny za realizacje prac B+R w ramach 

Projektu. 

c) Uruchomienie urządzeń i doprowadzenie do podpisania dla poszczególnych urządzeń 

protokołów odbioru „bez zastrzeżeń” w Zakładzie  

d) Serwis dostarczonych urządzeń, przez cały okres udzielonej gwarancji. 

 

2. Zamawiający wymaga, by Wykonawca  wraz z dostawą poszczególnych urządzeń dostarczył: 

a) Dokumentacje techniczno- ruchową (DTR),  zgodną z wymaganymi wskazanymi w pkt. 1 

niniejszego zapytania 

b) Instrukcje obsługi  

c) Kartę gwarancyjną. 

 

3. Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić gwarancję na każde urządzenie , objęte 

przedmiotem zamówienia, na okres co najmniej 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu 

końcowego ( sporządzonego z zakładzie Zamawiającego w związku z procedurą odbioru) lub 

15 miesięcy od dnia dostawy urządzenia do zakładu Zamawiającego, w zależności od tego, 

który termin upłynie pierwszy. 

 

4. Zamawiający wymaga, by wykonawca, w okresie gwarancji, zapewniał serwis ( rozpoczęcie 

działań serwisowych)  Urządzenia w czasie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia przez 

Zamawiającego awarii lub usterki urządzenia (czas reakcji serwisu). W tym czasie w 

zakładzie zamawiającego musi pojawić się zespół naprawiający, działający w imieniu i na 



 

 

rzecz Wykonawcy, dysponujący kompetencjami oraz sprzętem umożliwiającym rozpoczęcie 

procesu naprawy. 

Uwaga:  jeżeli dostarczone urządzenie będzie posiadało możliwość zdalnego ( za 

pośrednictwem sieci  Internet) diagnozowania wad lub usterek , Zamawiający będzie wzywał 

Wykonawcę do prowadzenia działań serwisowych dopiero po tym, gdy zdalna naprawa nie 

powiedzie się. 

 

5. Ważność oferty minimum 3 miesiące. 

 

6. Termin składania ofert do 30.08.2021r. 

  


