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Zapytanie o ofertę handlową
1. Proszę o przedstawienie oferty handlowej na dwie wykrawarki narzędziowe z
wyposażeniem wg następujących wymagań:
a) maszyna przeznaczona do obróbki blach płaskich (w arkuszach)
b) powierzchnia wykrawania w osi X – 2500 mm
c) powierzchnia wykrawania w osi Y – 1250 mm
d) możliwość przechwytu materiału w celu umożliwienia obróbki arkusza blachy o
e)
f)
g)
h)

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

i)
j)

długości większej niż 2500 mm
grubość arkusza blachy – od 0,5 do 3 mm
obróbka blach ocynkowanych i czarnych wykonanych ze stali w gatunku co
najmniej S350
minimalny nacisk narzędzia 200 kN
wyposażenie w minimum 10 stacji narzędziowych w tym przynajmniej jedną
stację obrotową
możliwość wykonania przetłoczeń w blachach,
wyposażona w aplikacje do przygotowywania plików z kodem maszynowym
NC,

2. Proszę o przedstawienie oferty najpóźniej do 20.08.2014 i określenie terminu
ważności oferty do 20.09.2014.
3. Wybór oferty nastąpi do dnia 27.08.2014 na podstawie następujących
kryteriów:
a) Cena 50%
b) Liczba stacji narzędziowych 25%
c) Okres gwarancyjny 20%
d) Czas dostawy pierwszej maszyny 5% (BIN sp. z o. o. może zażądać 0,25%
wartości połowy kontraktu za każdy dzień opóźnienia w dostawie maszyny
ponad deklarowany termin dostawy)
4. Ofertę proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres zbyszk@bin.net.pl
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