ZAŁĄCZNIK NR 1 do zapytania ofertowego nr 1 z dnia 16.09.2019 r.

Specyfikacja techniczna
Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy zakupu, dostawy i montażu wycinarki laserowej zgodnej z poniższymi
minimalnymi parametrami technicznymi.
W ramach zamówienia przeprowadzony zostanie rozruch maszyny i testy pracy maszyny z wykorzystaniem
surowców pochodzenia drzewnego, oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi oraz
konserwacji maszyny.
Jeśli w jakimkolwiek miejscu w treści Zaproszenia do składania ofert i/lub jego załączników podano nazwy, cechy czy
parametry wskazujące lub mogące wskazywać konkretnego producenta nie stanowi to preferowania konkretnego
producenta/ wyrobu, zaś ma na celu wskazanie istotnych minimalnych cech/ parametrów technicznych urządzeń.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert rozwiązań równoważnych pod warunkiem udowodnienia przez Wykonawcę,
że zastosowanie oferowanego wyrobu równoważnego nie będzie prowadzić do pogorszenia wskazanych
parametrów.
Minimalne parametry techniczne wycinarki laserowej:
Typ rezonatora - CO2
Moc rezonatora (KW) - Minimum 4
Wymiary obróbki arkusza płaskiego (mm) -Minimum 1525x3050
Wymiary obróbki bryły (mm) - Minimum 1175x2710x300
Grubość ciętej blachy (mm) - Minimum 20
Pochylana głowica w osi A,B - Minimum +/-100 stopni
Żeliwna konstrukcja łoża
Podnośnik detalu kulkowy do przemieszczania arkusza blachy na stole
Głowica obrotowa do obróbki rur i profili
Średnica obrabianych profili (mm) od 20 do 285 mm
Szybkie przebicie
Uchwyty zaciskowe do detalu (szt.) - Minimum 4
Agregat chłodzący
Maszyna z oznaczeniem CE
Odpylacz – odciąg spalin
Oprogramowanie typu CAD/CAM oferujące moduł dla:
- cięcia 2D ( klasyczne cięcie pod kątem prostym )
- cięcie 2,5D umożliwiające ukosowanie blach tworząc przygotowanie pod spoinę spawalniczą
- 3D dla 5-osiowej obróbki laserowej brył
- moduł służący do obróbki rur i profili
ZAMAWIAJĄCY OŚWIADCZA iż w przypadku wystąpienia w jakimkolwiek miejscu w załączonej dokumentacji
technicznej nazw własnych produktów ( znaku towarowego ), certyfikatów, oprogramowani itp. należy traktować to
jako “przykładowy” produkt. Zamawiający w takim przypadku dopuszcza zastosowanie produktu równoważnego.
Przez “równoważność” należy rozumieć produkt o nie gorszych parametrach niż te które posiadają produkty
“przykładowe”. Parametry produktów “przykładowych” należy rozumieć jako parametry minimalne jakie musi
spełnić produkt “równoważny”. Produkt “równoważny” nie może być gorszy jakościowo niż produkt “przykładowy”.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Zamawiający nie przewiduje
zamówienia uzupełniające.
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