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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
dotyczące dostawy i instalacji urządzenia CNC do cięcia strumieniem wody 

 
W związku z realizacją projektu pt. „Wprowadzenie na rynek wysokosprawnego urządzenia 
destylacyjnego do czyszczenia ścieków poobróbczych w przemyśle” dofinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 (Priorytet I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), 
innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.3. 
„Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MSP”) zapraszamy Państwa do złożenia oferty na 
dostawę i instalację urządzenia CNC do cięcia strumieniem wody. 
 
1. Sposób udzielenia zamówienia 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone z zachowaniem zasad wynikających z art. 
35. ust 3. ustawy o finansach publicznych dotyczących ponoszenia wydatków w sposób celowy 
i oszczędny, zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz  zasad określonych 
w „Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WSL w sprawie udzielania zamówień dla projektów 
współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2007-2013”. 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja urządzenia CNC do cięcia strumieniem wody o 
następujących parametrach: 

 liczba głowic tnących: 1 

 stół w układzie osi XY z ruchomą osią Z 

 zakres roboczy: minimum 3048 x 1524 mm 

 maksymalny ciężar arkusza obrabianego na stole roboczym: minimum 790 kg/m2 

 maksymalna grubość cięcia: minimum 200 mm 

 automatyczna detekcja wysokości z ochroną antykolizyjną 

 wbudowany pojemnik ścierniwa o pojemności minimum 200 litrów 

 mechaniczny układ zaciskania materiału 

 bezstopniowe, sterowane numerycznie dozowanie ilości ścierniwa 

 pompa wysokociśnieniowa: minimum 37 kW  

 maksymalne ciśnienie pompy: minimum 3 800 bar 

 zintegrowany system sterowania CNC 

 sterownik CNC: procesor Intel, RAM 2GB, pamięć flash lub dysk krzemowy, system 
operacyjny Windows XP, protokoły transmisji USB i Ethernet lub inny sterownik o nie gorszych 
parametrach 

 obsługowy panel operatorski minimum 17 cali 
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 oprogramowanie do obróbki materiałów płaskich 
 
Zamówienie dotyczy fabrycznie nowego środka trwałego. 
 
3. Dostawa i instalacja przedmiotu zamówienia 
 
Dostawca na swój koszt dostarczy i zamontuje przedmiot zamówienia w hali należącej do 
zamawiającego zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Szadoka 8. 
 
4. Termin realizacji zamówienia 
 
Do 30 września 2013 r. 
 
5. Opis sposobu określania ceny oferty 
 
Oferent zobowiązany jest podać (w walucie PLN) cenę netto i cenę brutto (z VAT) przedmiotu 
zamówienia. Podane ceny będą obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (w 
tym transportu i instalacji).  
 
6. Kryteria wyboru dostawcy 
 
Przy wyborze dostawcy stosowane będą następujące kryteria oceny: 
1. Cena - waga: 100% 
Punktacja w ramach kryterium „cena” (zakres: 0–100 punktów) zostanie wyznaczona w 
następujący sposób: 
ilość punktów dla danej oferty = (cena netto najkorzystniejszej oferty) / (cena netto oferty 
ocenianej) x 100 
 
7. Opis sposobu przygotowania ofert 
 

 Okres ważności oferty: do 30 czerwca 2013 r. 

 Okres gwarancji: minimum 24 miesiące 

 Oferta musi być złożona (na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania) w 

terminie do dnia 20 maja 2013 r. do godz. 16.00: osobiście w siedzibie zamawiającego (ul. 

Szadoka 8, 40-801 Katowice) lub za pośrednictwem poczty/kuriera (decyduje data i 

godzina wpływu oferty do zamawiającego). 

 W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących niniejszego postępowania prosimy 

przesyłać zapytania drogą mailową na adres castor@castor.com.pl  

 
8. Miejsce i termin otwarcia ofert 
 
Siedziba zamawiającego (ul. Szadoka 8, 40-801 Katowice), 20 maja 2013 r. do godz. 16.30. 
 

Z poważaniem: 
 
Włodzimierz Święch – Prezes Zarządu 
 
Zofia Święch – Wiceprezes Zarządu 
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