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Produkujemy: 
 

 szafki szkolne 
 garaże 
 wiaty na 

przystanki 
autobusowe 

 

Technika 
zbożowa: 
 

 silosy zbożowe 
 suszarnie 

podłogowe 
 urządzenia 

dosuszające ze 
sterownikiem 
BIT 

 przenośniki 
pneumatyczne 
do zboża 

 nagrzewnice 
elektryczne 

 rozdrabniacze 
ssąco-tłoczące 

 wentylatory 
 system 

pojemników 
paszowych 

 

Usługi: 
 

 wykrawanie 
blach na 
maszynach 
CNC 

 gięcie blach na 
prasach 

 cięcie blachy z 
kręgów 
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Zapytanie o ofertę handlową 
 

1. Proszę o przedstawienie oferty handlowej na tokarkę CNC wyposażeniem  
wg następujących wymagań: 
a) numeryczne sterowanie pracą tokarki na podstawie programów technologicznych 

zapisanych i przenoszonych w formie elektronicznej, 
b) uchwyt tokarski o wymiarze min. 250 mm z zaciskiem automatycznym, 
c) wrzeciono tokarki o prześwicie min. 50mm, 
d) prędkość obrotowa wrzeciona od 0 do 3000 rpm, 
e) napęd wrzeciona bez przekładni zębatej, z silnikiem typu „serwo”, z numeryczną 

kontrolą prędkości obrotowej i położenia kątowego, 
f) zakres roboczy głównej śruby pociągowej (Z) min. 500mm (max. możliwa długość 

toczenia dla danej maszyny), 
g) konik sterowany automatycznie, 
h) dwuosiowy suport narzędziowy (osie X i Y) sterowane numerycznie silnikami typu 

„serwo”, 
i) suport narzędziowy wyposażony w automatyczny magazyn (tzw. rewolwer) 

przynajmniej 8 narzędzi w tym 3 stacje wiercące i frezujące, 
j) wyposażona w oprogramowanie typu „biurowego” do tworzenia plików roboczych 

przez pracowników biura konstrukcyjno-technologicznego. 
 

2. Proszę o przedstawienie oferty najpóźniej do 12.08.2014 i określenie terminu 
ważności oferty do 31.08.2014. 

3. Wybór oferty nastąpi do dnia 19.08.2014 na podstawie następujących kryteriów: 
a) Cena 50% 
b) Liczba stacji narzędziowych 20% 
c) Ilość sprzedanych maszyn CNC do obróbki skrawaniem na rynku polskim 10% 
d) Okres gwarancyjny 10% 
e) Czas dostawy maszyny 10% (BIN sp. z o. o. może zażądać 0,25% wartości 
kontraktu za każdy dzień opóźnienia w dostawie maszyny ponad deklarowany 
termin dostawy) 

4. Ofertę proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres zbyszk@bin.net.pl 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                             
 

Z Poważaniem 
 

Zbigniew Krzyżaniak 
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