Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnegow ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Podkarpackiego
na lata 2007 - 2013 oraz z budżetu Państwa.
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

UNION PARTS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę:
1. Pionowego centrum obróbczego (frezarki) CNC – 1 szt.
2. Tokarki CNC – 1 szt.,
w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnych technologii wytwórczych oraz innowacyjnych metod
organizacji produkcji sposobem na udoskonalenie oferty produktowej Union Parts” nr WND –
RPPK.01.01.00-18-046.
Realizacja i przekazanie przedmiotu zamówienia poz. 1 powinno nastąpić najpóźniej w terminie do
dnia 31.03.2014 r., poz. do 30.06.2014
Zakres rzeczowy inwestycji:
1. Pionowe centrum obróbcze (frezarka) CNC – 1 szt.
- Możliwość przesuwu osi X powyżej 1200 mm,
- Możliwość pracy w 5 osiach
- Stół uchylno-obrotowy o tarczy min. 160 mm
- Sterowanie CNC
- Magazyn boczny minimum 24-o pozycyjny
- Nowy środek trwały
- Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem
2. Tokarka CNC – 1 szt.
- Średnica toczenia minimum 250 mm
- Narzędzia obrotowe
- Magazyn prętów minimum fi 50
- Sterowanie CNC
- Głowica narzędziowa (24 pozycji)
- Nowy środek trwały
- Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem
Termin składania ofert: 6 luty 2014 roku do godziny 15:30.
Wycenę prosimy dostarczyć na załączonym formularzu zapytania ofertowego.
Dokumentację można składać za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub osobiście (za
potwierdzeniem odbioru, z przybitą pieczątką firmy i podpisem osoby wypełniającej) do dnia
06.02.2014 r. do godziny 15:30.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o kryterium wyboru, tj. cenę netto za całość zamówienia.
Wykonawca usługi zostanie wyłoniony najpóźniej w dniu 07.02.2012 r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez
podawania przyczyn. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia
postępowania.

Osoba uprawniona do kontaktu:
Pan Dariusz Zima
tel. +48 14 681 80 78, fax: +48 14 681 80 72
e-mail: d.zima@unionparts.pl

