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ZAPYTANIE OFERTOWE 
W związku z realizacją projektu pn. Ramy meblowe nowym produktem PPHU Dariusz Dziewięcki 

Wąbrzeźno, realizowanym w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności 

przedsiębiorstw Działania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Poddziałania 5.2.2 Wsparcie 

inwestycji przedsiębiorstw  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2007 – 2013, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na 

planowany zakup następującego fabrycznie nowego urządzenia: 

Zrobotyzowane stanowisko spawalnicze – 1 sztuka 
 

Zamawiaj ący: 
PPHU Dariusz Dziewi ęcki 
Ul. Chełmi ńska 57D 
87-200 Wąbrzeźno 
 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

Spawanie metodami SP-MAG/PULCE MAG/MIG/TIG - Możliwość zmiany metody w trakcie 
spawania 
Pełna integracja sterowania robota, źródła prądu oraz obrotników w jednym panelu 
Możliwość programowania robota off-line 
Monitorowanie procesu spawania oraz niezgodności spawalniczych na trzech poziomach: 
monitoring, archiwizacja, nagrywanie 
Funkcja Weld Navigation – ułatwiająca dobór parametrów spawalniczych 
Wyposażone w stół obracający się w zakresie  ± 180º wyposażony w dwa stanowiska 
manipulacyjne wyposażone w obrotniki o udźwigu 250 kg każdy 
Wyposażone w barierę świetlną, po przekroczeniu której robot przerywa pracę 
Stanowisko obudowane z drzwiami serwisowymi do robota 
Szkolenie w zakresu obsługi stanowiska spawalniczego 
Robot spawalniczy: 
-  ilość osi – 6; wszystkie osie z hamulcem 
- max. obciążenie – 8 kg 
- powtarzalność ± 0,1 mm lub mniej 
- zasięg ramienia robota min. 1800 mm 
Wyposażone w obrotniki; uchwyt spawalniczy 350A chłodzony cieczą, ze  złączem 
antykolizyjnym; układ czyszczenia palnika z ucinaczką drutu i funkcją przedmuchu dyszy 
gazowej; system chłodzenia. 
Podajnik drutu mocowany do ramienia robota 
Stanowisko zamknięte okapem, umożliwiającym podłączenie do systemu filtrowentylacji 
Wyposażone w system bezpieczeństwa: 
- komplet kurtyn świetlnych chroniących dostęp do pola pracy 
- wyłącznik awaryjnego zatrzymania (przy polu pracy, na panelu uczenia robota, na szafie 
sterowniczej) 
System bezpieczeństwa spełniający wymogi CE 



 
II. Przygotowanie oferty. 
1) Wykonawca, który jest zainteresowany realizacją zamówienia powinien przygotować 

i złożyć u Zamawiającego ofertę w języku polskim zawierającą następujące informacje: 

a) cena netto realizacji przedmiotu zamówienia, podana w PLN bądź w EUR ze wskazanym 

sposobem przeliczenia na PLN, 

b) warunki i termin płatności, 

c) termin i warunki dostawy, 

d) inne informacje mogące mieć wpływ na ocenę oferty, w szczególności podaną prędkość 

ruchów jałowych liniowych robota oraz prędkości kątowe poszczególnych osi. 

2) Oferta musi zawierać warunki gwarancji i serwisu urządzeń. 

3) Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową oraz posiadać datę sporządzenia. 

4) Oferta musi być podpisana przez oferenta według zasad reprezentacji. 

5) Oferta powinna być ważna minimum do: 31.12.2014r. 

 

III. Termin i miejsce składania oferty. 
Oferty należy składać w terminie do dnia 18.08.2014 (decyduje termin wpłynięcia oferty do 

Zamawiającego). 

1) Ofertę można składać: 

a) pocztą elektroniczną jako zeskanowany dokument na adres: Biuro@dziewiecki.eu 

b) pocztą tradycyjną lub kurierem na adres: 

PPHU Dariusz Dziewięcki, ul. Chełmińska 57D, 87-200 Wąbrzeźno, Polska 

d) osobiście w sekretariacie firmy pod adresem: 

PPHU Dariusz Dziewięcki, ul. Chełmińska 57D, 87-200 Wąbrzeźno, Polska 

2) Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania i wyłonienia oferenta nastąpi nie później niż 

31.08.2014 r. 

3) Zapytanie ofertowe zamieszczono w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym 

oraz na stronie internetowej www.dziewiecki.eu 

 

IV. Kryteria oceny ofert. 
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

- najkorzystniejsza cena 

- zgodność towaru z parametrami zapytania 

- warunki i termin płatności 

- warunki i termin dostawy 

 

V. Dodatkowe informacje. 
1) W postępowaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający: 

a) w przypadku otrzymania ofert o jednakowej ocenie zastrzega sobie możliwość dowolnego 

wyboru lub przeprowadzenie dodatkowego postępowania lub dodatkowych rozmów, 

b) zastrzega sobie prawo anulowania lub zmiany niniejszego zapytania ofertowego bez podania 

przyczyny, 

c) zastrzega sobie prawo, lecz nie obowiązek do rozpatrzenia ofert częściowych, 

d) nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z udziałem oferentów w zapytaniu 

ofertowym. 


