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Zapytanie ofertowe
Kuźnia Jawor S.A.
ul. Kuziennicza 4
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fax +48 76 870 27 82
e-mail: kuznia@kuznia.com.pl
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Kuźnia Jawor S.A., ul. Kuziennicza 4, 59-400 Jawor, tel. +48 76 870 76 07, fax +48 76 870 27 82
NIP: 695-000-23-99, REGON: 39 055 76 90
o kapitale zakładowym, w całości wpłaconym, w kwocie 40.150.000,00 zł
realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 1 – wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie 1.1 – Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.2 – Prace B+R przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji
pilotażowej/demonstracyjnej
pn. „Wykonanie innowacyjnej, półautomatycznej instalacji pilotażowej do wysokowydajnego procesu
wytwarzania prototypów odkuwek matrycowych i pierwszej partii produkcyjnej dla wybranego
agregatu kuzienniczego i typoszeregu odkuwek rozwidlonych z uwzględnieniem mapowania procesu
produkcyjnego”

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA DOSTAWĘ niezbędnych narzędzi
obróbczych w związku z utworzeniem instalacji pilotażowej do
wysokowydajnego procesu wytwarzania prototypów odkuwek
matrycowych i pierwszej partii produkcyjnej dla wybranego agregatu
kuzienniczego i typoszeregu odkuwek rozwidlonych.
Nr referencyjny: 1/2018
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Przedmiot zamówienia:
1. Dostawa narzędzi skrawających do produkcji oprzyrządowania dla odkuwki typu rozwidlonego.
2. Sonda do bazowania i pomiaru detalu dla obrabiarki MAZAK HCN 5000
3. Sonda laserowa jednostronna do szybkiego i bezdotykowego wykrywania uszkodzonych narzędzi
o pełnym przekroju.
4. Urządzenie do ustawiania i pomiaru narzędzi skrawających poza obrabiarką (Tool Presetter).
Kod CPV: 42674000-1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
ad.1 Dostawa narzędzi skrawających do produkcji oprzyrządowania dla odkuwki typu rozwidlonego.
Specyfikacja narzędzi skrawających:
a) Oprawki i trzpienie :

A - długość oprawki,
LR - długość części roboczej,
D - średnica zewnętrzna,
d - średnica mocowania narzędzia.

Lp.

Typ

1

oprawka

2

oprawka

3

oprawka

4

oprawka

5

oprawka

Nr

Opis

Oprawka monolityczna SK 40 wg DIN 69871 AD/B do mocowania frezów
1 składanych nr 3 na gwincie M8 , długość części roboczej LR=30 mm, długość
A=70 mm
Oprawka monolityczna SK 40 wg DIN 69871 AD/B do mocowania frezów
2 składanych nr 3 na gwincie M8 , długość części roboczej LR=50 mm, długość
A=90 mm
Oprawka monolityczna SK 40 wg DIN 69871 AD/B do mocowania frezów
3 składanych nr 4 na gwincie M10 , długość części roboczej LR=30 mm, długość
A=70 mm
Oprawka monolityczna SK 40 wg DIN 69871 AD/B do mocowania frezów
4 składanych nr 4 na gwincie M10 , długość części roboczej LR=50 mm, długość
A=90 mm
Oprawka monolityczna SK 40 wg DIN 69871 AD/B do mocowania frezów
5 składanych nr 5 na gwincie M12 , długość roboczej LR=10 mm, długość A=50
mm.

Ilość,
szt.
3

3

3

3

3
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Ilość,
szt.

Lp.

Typ

Nr

Opis

6

trzpień

1

Trzpień węglikowy do mocowania frezów składanych nr 1 na gwincie M6 , z chwytem
cylindrycznym ø10, długość całkowita 74 mm.

3

7

trzpień

2

Trzpień węglikowy do mocowania frezów składanych nr 1 na gwincie M6 , z chwytem
cylindrycznym ø10, długość całkowita 114 mm, długość części roboczej 49 mm.

3

8

trzpień

3

Trzpień węglikowy do mocowania frezów składanych nr 2 na gwincie M6 , z chwytem
cylindrycznym ø12, długość całkowita 74 mm, długość części roboczej 24 mm.

3

9

trzpień

4

Trzpień węglikowy do mocowania frezów składanych nr 2 na gwincie M6, z chwytem
cylindrycznym ø12, długość całkowita 84 mm, długość części roboczej 4 mm.

3

b) Frezy palcowe :
Ilość,
szt.

Lp.

Typ

Nr

Opis

10

frez
palcowy

1

Frez kulowy ø2, ilość ostrzy 2, wysokość robocza 20, wysokość ostrza 1,7 i wysokość całkowita
60, chwyt cylindryczny ø 6. Wymagane parametry pracy przy wysięgu 20 mm :
vc = 62 m/min, vf = 1400 mm/min , ap = 0,03 mm , ae= 0,08 mm .

32

11

frez
palcowy

2

Frez kulowy ø3, ilość ostrzy 4, wysokość robocza 9, wysokość ostrza 4,5 i wysokość całkowita
70, chwyt cylindryczny ø 4. Wymagane parametry pracy przy wysięgu 20 mm :
vc = 94 m/min, vf = 1600 mm/min , ap = 0,06 mm , ae= 0,055 mm .

42

12

frez
palcowy

3

Frez kulowy ø8, ilość ostrzy 4, wysokość robocza 24, wysokość ostrza 12 i wysokość całkowita
100, chwyt cylindryczny ø 8 . Wymagane parametry pracy przy wysięgu 55 mm :
vc = 160 m/min, vf = 2400 mm/min , ap = 0,25 mm , ae= 0,5 mm .

38

13

frez
palcowy

4

Frez torus pełnowęglikowy ø3, ilość ostrzy 4, promień naroża 0,328, wysokość robocza 9,
wysokość ostrza 3 i wysokość całkowita 60, chwyt cylindryczny ø 4 . Wymagane parametry
pracy przy wysięgu 15 mm : vc = 57 m/min, vf = 1500 mm/min , ap = 0,06 mm , ae= 1,5 mm .

53

14

frez
palcowy

5

Frez torus pełnowęglikowy ø4, ilość ostrzy 6, promień naroża 0,387, wysokość robocza 12,
wysokość ostrza 4 i wysokość całkowita 60, chwyt cylindryczny ø 4 . Wymagane parametry
pracy przy wysięgu 15 mm : vc = 60 m/min, vf = 2600 mm/min , ap = 0,08 mm , ae= 2,2 mm .

62

15

frez
palcowy

6

Frez torus pełnowęglikowy ø6, ilość ostrzy 6, promień naroża 0,581, wysokość robocza 18,
wysokość ostrza 6 i wysokość całkowita 60, chwyt cylindryczny ø 6 . Wymagane parametry
pracy przy wysięgu 20 mm : vc = 55 m/min, vf = 2400 mm/min , ap = 0,12 mm , ae= 3,3 mm .

91

16

frez
palcowy

7

Frez kulowy ø6, ilość ostrzy 4, wysokość robocza 18, wysokość ostrza 9 i wysokość całkowita
90, chwyt cylindryczny ø 6. Wymagane parametry pracy przy wysięgu 30 mm :
vc = 180 m/min, vf = 2600 mm/min , ap = 0,1 mm , ae= 0,12 mm .

60

17

frez
palcowy

8

Frez torus pełnowęglikowy ø8, ilość ostrzy 6, promień naroża 0,849, wysokość robocza 24,
wysokość ostrza 8 i wysokość całkowita 75, chwyt cylindryczny ø 8 . Wymagane parametry
pracy przy wysięgu 45 mm : vc = 52 m/min, vf = 2400 mm/min , ap = 0,2 mm , ae= 4,8 mm .

38

3
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18

frez
palcowy

9

Frez palcowy pełnowęglikowy ø8, ilość ostrzy 6, promień naroża 0,5, wysokość robocza 24,
wysokość ostrza 17 i wysokość całkowita 65, chwyt cylindryczny ø 8. Wymagane parametry
pracy przy wysięgu 28 mm : vc = 75 m/min, vf = 480 mm/min , ap = 11 mm , ae= 0,05 mm .

37

c) Frezy składane :

Ilość,
szt.

Lp.

Typ

Nr

Opis

19

frez
składany

1

Głowica frezarska walcowo-czołowa, średnica zewnętrzna ø10, ilość płytek skrawających 2,
długość części roboczej 17 mm , mocowanie na gwincie M6 . Wymagane parametry pracy przy
wysięgu 55 mm : vc = 70 m/min, vf = 1550 mm/min , ap = 0,15 mm , ae= 5 mm .

9

20

frez
składany

2

Głowica frezarska walcowo-czołowa, średnica zewnętrzna ø12, ilość płytek skrawających 3,
długość części roboczej 17 mm , mocowanie na gwincie M6. Wymagane parametry pracy przy
wysięgu 45 mm : vc = 65 m/min, vf = 1800 mm/min , ap = 0,2 mm , ae= 4,8 mm .

9

21

frez
składany

3

Głowica frezarska walcowo-czołowa, średnica zewnętrzna ø16, ilość płytek skrawających 2,
długość części roboczej 25 mm , mocowanie na gwincie M8. Wymagane parametry pracy przy
wysięgu 50 mm : vc = 70 m/min, vf = 1650 mm/min , ap = 0,3 mm , ae= 10 mm .

6

22

frez
składany

4

Głowica frezarska walcowo-czołowa, średnica zewnętrzna ø20, ilość płytek skrawających 3,
długość części roboczej 30 mm , mocowanie na gwincie M10 . Wymagane parametry pracy przy
wysięgu 80 mm : vc = 70 m/min, vf = 1650 mm/min , ap = 0,3 mm , ae= 10 mm .

6

23

frez
składany

5

Głowica frezarska walcowo-czołowa, średnica zewnętrzna ø25, ilość płytek skrawających 4,
długość części roboczej 35 , mocowanie na gwincie M12 . Wymagane parametry pracy przy
wysięgu 45 mm : vc = 50 m/min, vf = 1400 mm/min , ap = 0,4 mm , ae= 15 mm .

8

Lp.

Typ

Nr

Opis

24

frez
składany

6

25

frez
składany

7

Frez trzpieniowy jedno-płytkowy ø 10 o długości całkowitej 100, wysokość robocza 35, pod
płytkę dwuostrzową nr 3 i 4 , chwyt cylindryczny ø 10 . Wymagane parametry pracy przy
wysięgu 45 mm : vc = 180 m/min, vf = 1600 mm/min , ap = 0,15 mm , ae= 1 mm
Frez trzpieniowy jedno-płytkowy ø 10 o długości całkowitej 140, wysokość robocza 75, pod
płytkę dwuostrzową nr 3 i 4, chwyt cylindryczny ø 10. Wymagane parametry pracy przy wysięgu
80 mm : vc = 120 m/min, vf = 800 mm/min , ap = 0,15 mm , ae= 1 mm

Ilość,
szt.
6

6

4
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26

frez
składany

8

27

frez
składany

9

28

frez
składany

10

29

frez
składany

11

30

frez
składany

12

31

frez
składany

13

32

frez
składany

14

33

frez
składany

15

34

frez
składany

16

Frez trzpieniowy jedno-płytkowy ø 12 o długości całkowitej 110, wysokość robocza 35, pod
płytkę dwuostrzową nr 5 , chwyt cylindryczny ø 12. Wymagane parametry pracy przy wysięgu
45 mm : vc = 180 m/min, vf = 1600 mm/min , ap = 0,15 mm , ae= 1,2 mm.
Frez trzpieniowy jedno-płytkowy ø 12 o długości całkowitej 150, wysokość robocza 85, pod
płytkę dwuostrzową nr 5 , chwyt cylindryczny ø 12. Wymagane parametry pracy przy wysięgu
80 mm : vc = 120 m/min, vf = 700 mm/min , ap = 0,15 mm , ae= 1,2 mm
Frez trzpieniowy jedno-płytkowy ø 16 o długości całkowitej 140, wysokość robocza 35, pod
płytkę dwuostrzową nr 6 , chwyt cylindryczny ø 16. Wymagane parametry pracy przy wysięgu
45 mm : vc = 180 m/min, vf = 1200 mm/min , ap = 0,2 mm , ae= 1,6 mm
Frez trzpieniowy jedno-płytkowy ø 16 o długości całkowitej 200, wysokość robocza 120, pod
płytkę dwuostrzową nr 6, chwyt cylindryczny ø 16. Wymagane parametry pracy przy wysięgu
120 mm : vc = 120 m/min, vf = 650 mm/min , ap = 0,15 mm , ae= 1,6 mm
Frez trzpieniowy jedno-płytkowy ø 20 o długości całkowitej 160, wysokość robocza 40, pod
płytkę dwuostrzową nr 7 i 8, chwyt cylindryczny ø 20. Wymagane parametry pracy przy wysięgu
45 mm : vc = 180 m/min, vf = 1100 mm/min , ap = 0,2 mm , ae= 2 mm
Frez trzpieniowy jedno-płytkowy ø 20 o długości całkowitej 250, wysokość robocza 150, pod
płytkę dwuostrzową nr 7 i 8, chwyt cylindryczny ø 20. Wymagane parametry pracy przy wysięgu
150 mm : vc = 180 m/min, vf = 850 mm/min , ap = 0,15 mm , ae= 1,5 mm
Frez trzpieniowy jedno-płytkowy ø 10 o długości całkowitej 100, wysokość robocza 35, pod
płytkę dwuostrzową nr 9 , chwyt cylindryczny ø 10 . Wymagane parametry pracy przy wysięgu
45 mm : vc = 240 m/min, vf = 2750 mm/min , ap = 0,2 mm , ae= 0,3 mm
Frez trzpieniowy jedno-płytkowy ø 12 o długości całkowitej 110, wysokość robocza 45, pod
płytkę dwuostrzową nr 10 , chwyt cylindryczny ø 12 . Wymagane parametry pracy przy wysięgu
45 mm : vc = 240 m/min, vf = 2500 mm/min , ap = 0,3 mm , ae= 0,4 mm
Frez trzpieniowy jedno-płytkowy ø 16 o długości całkowitej 140, wysokość robocza 35, pod
płytkę dwuostrzową nr 11, chwyt cylindryczny ø 16 . Wymagane parametry pracy przy wysięgu
45 mm : vc = 240 m/min, vf = 2000 mm/min , ap = 0,4 mm , ae= 0,5 mm

6

2

3

1

2

1

2

2

2

d) Płytki:
Ilość,
szt.

Lp.

Typ

Nr

Opis

35

płytki

1

Płytki skrawające 2-krawędziowe do frezów nr 1; 2, z R2 i wysokości płytki 6,215 mm i
szerokości 4,2 mm.

250

36

płytki

2

Płytki skrawające 4-krawędziowe do frezów nr 3; 4; 5 , z R2 i wysokość płytki 10 mm i szerokości
6 mm.

200

37

płytki

3

Płytki skrawające do frezów nr 6 ; 7 , o średnicy ø 10 z R1 i wysokość ostrza 12 mm

10

38

płytki

4

Płytki skrawające do frezów nr 6 ; 7 , o średnicy ø 10 z R2 i wysokość ostrza 12 mm

70

39

płytki

5

Płytki skrawające do frezów nr 8 ; 9 , o średnicy ø 12 z R2 i wysokość ostrza 14,6 mm

30

40

płytki

6

Płytki skrawające do frezów nr 10 ; 11 , o średnicy ø 16 z R2 i wysokość ostrza 16,6 mm

60

41

płytki

7

Płytki skrawające do frezów nr 12 ; 13 , o średnicy ø 20 z R2 i wysokość ostrza 19,9 mm

30

42

płytki

8

Płytki skrawające do frezów nr 12 ; 13 , o średnicy ø 20 z R3 i wysokość ostrza 19,9 mm

20

43

płytki

9

Płytki kuliste skrawające do freza nr 14 o średnicy ø 10 z R5 i wysokość ostrza 5 mm

25

44

płytki

10

Płytki kuliste skrawające do freza nr 15 , o średnicy ø 12 z R6 i wysokość ostrza 6 mm

20

5
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45

płytki

11

Płytki kuliste skrawające do freza nr 16 , o średnicy ø 16 z R8 i wysokość ostrza 8 mm

25

Kryteria oceny oferty:
o Kryterium najniższej ceny :

K1 =

23

4

16

n =1

n =1

n =1

∑ an + ∑ bn + ∑ cn , [zł ]

gdzie: a - cena oprawki; b- cena trzpienia; c - cena za frez składany;

o

Kryterium najniższego kosztu godziny pracy narzędzia przy zadanych parametrach obróbki:
8

dn
n =1 t n

K2 = ∑

 zł 

,  
h

(dla frezów palcowych)

5
i ⋅ pm
i ⋅ pm
K3 = ∑
+∑
m=1 2t m
m=3 4t m
2

16

K4 = ∑
m =6

gdzie :
dn
pm
i
tm
tn

pm
tm

 zł 

,   (dla płytek 2 i 4 krawędziowych)
h

 zł 

,   (dla płytek jednostronnych dwuostrzowych)
h

- cena w zł. za frez palcowy o numerze n;
- cena w zł. za płytkę o numerze m;
- ilość płytek montowanych we frezie składanym o numerze m;
- deklarowany czas pracy jednej krawędzi płytki przy podanych parametrach
obróbki vc, vf, ap, ae frezów składanych o numerze m w godzinach;
- deklarowany czas pracy freza palcowego o numerze n przy podanych parametrach obróbki vc,
vf, ap, ae w godzinach.

Uwagi dla obróbki:
1. Wszystkie frezy palcowe nr 1÷8 i składane nr 1÷16 muszą wgłębiać się w materiał po kącie 0,5o÷1,5o;
2. Frezy palcowe o nr 1÷8, oraz frezy na płytki nr 1; 2 będą obrabiać materiał Unimax o twardości 48÷52 HRC
3. Frezy na płytki nr 3÷11 będą obrabiać materiał WCL o twardości 43÷49 HRC

o

Kryterium najdłuższego Termin płatności

K5 zostanie wyznaczona wg. następującego wzoru:

Wymagana przedpłata – 0 pkt
Termin płatności do 30 dni (włącznie) – 1 pkt.
6
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Termin płatności do 45 dni (włącznie) – 3 pkt
Termin płatności do 60 dni (włącznie) – 5 pkt.

Ocena i wybór dostawcy:
Zamawiający dokona oceny ofert osobno dla każdej pierwszej części przedmiotu zamówienia
(opisana w ad.1 - Narzędzia skrawające) na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych
w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100% = 100 pkt.):

  K 4min
 K1min
  K 2min
  K 3min


⋅ 26  + 
⋅ 38  + 
⋅10  + 
⋅ 21 + K 5
 K1
  K2
  K3

  K4
gdzie :

= ilość punktów oferty badanej.

K nmin - cena oferty najtańszej ; K n - cena oferty badanej.

Dostawcy przystępujący do przetargu będą musieli zadeklarować czas pracy dla wskazanych
narzędzi przy zadanych parametrach obróbki oraz określić ich cenę netto. Oświadczenia dostawców
w zakresie czasu pracy dla wskazanych narzędzi przy zadanych parametrach obróbki oraz ceny netto
będą przedmiotem oceny, na podstawie wskazanych wyżej kryteriów.
Umowa z wyłonionym dostawcą będzie odwoływała się do wskazanych oświadczeń.
Umowa z wyłonionym dostawcą będzie zawierała następujące klauzule:
1) Po wyborze najkorzystniejszej oferty, wybrany dostawca będzie zobowiązany do dostarczenia
wskazanych przez Kuźnię Jawor narzędzi wraz z oprawkami/trzpieniami, w celu
przeprowadzenia testów potwierdzających zadeklarowany w ofercie czas pracy narzędzi; testy
prowadzone będą na wydziale obróbki mechanicznej Kuźni Jawor. W przypadku, gdy w
wyniku testów zostanie ustalone, że czas pracy narzędzi testowanych będzie niższy od
wartości zadeklarowanej w ofercie, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia
od zawartej umowy i zaproszenia do podpisania umowy następnego oferenta (dostawcę,
którego oferta uzyskała kolejno najwyższą ocenę);
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli dowolnej partii dostarczanych narzędzi w
całym okresie trwania umowy. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania w
trakcie realizacji, w związku z ustaleniem, że czas pracy narzędzi jest niższy od wartości
zadeklarowanej w ofercie, Zamawiający będzie miał prawo nałożenia kary umownej w
wysokości 30% wartości przedmiotu zamówienia.
Wskazane ilości do zamówienia mogą się zmienić +/- 20%. Zamówienia będą składane w
częściach (zamówienia cząstkowe), na warunkach określonych w zawartej umowie.
Ocena zużycia narzędzi:
Weryfikacja czasu pracy ostrza rozumiana również jako trwałość ostrza będzie prowadzona
podczas obróbki wkładek zgodnie z podanymi parametrami. Jeżeli zużycie ostrza na powierzchni
przyłożenia lub natarcia nie pozwoli na stabilną pracę narzędzia, a powierzchnia obrobiona nie będzie
odpowiadać wymaganiom dokładności wymiarowej, kształtowej oraz chropowatości powierzchni
wkładki, to takie ostrze zostanie uznane za zużyte, a tym samym na tej podstawie zostanie określona
jego maksymalna trwałość. W przypadku narzędzi monolitycznych niedopuszczalne jest
7
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występowanie pęknięć, wykruszeń i wyłamań na krawędzi ostrza. Każde z narzędzi po testach
zostanie przekazane na Politechnikę Wrocławską w celu jednoznaczniej oceny ich stanu.

ad.2 Sonda do bazowania i pomiaru detalu dla obrabiarki MAZAK HCN 5000
Wymagania dla sondy pomiarowej do maszyny MAZAK HCN 5000 :
a) Sonda pomiarowa:
-Typ transmisji: Transmisja optyczna w podczerwieni
-sposób uruchomienia: Kody M maszyny
-sposób wyłączenia: Kody M maszyny i wyłącznik czasowy
-Zakres roboczy transmisji: min 3m.
-Odbiornik / interfejs: OMI-2
-Kierunki pomiaru: ± X, ± Y, + Z
-Powtarzalność jednokierunkowa pomiaru: 1 μm
b) Trzpień pomiarowy:
-długość: 50mm
-średnica kulki : 6mm
-materiał trzpienia: kulka rubinowa, trzonek ceramiczny
c) Oprawka:
- stożek: SK40 (DIN 69871)
- kompatybilna z sondą
d) Oprogramowanie:
-bazowanie detalu przed obróbką w osiach X, Y, Z,
-wykrywanie krawędzi detalu (ustawianie rotacji detalu),
-pomiary kontrolne.
e) instalacja oraz szkolenie z programowania i obsługi sondy
Rodzaje i opis kryteriów mających wpływ na wybór oferty:
Przy rozpatrzeniu nadesłanych ofert będziemy kierować się następującymi kryteriami:
L. P.
1.
2.
3.

KRYTERIUM
Cena
Czas reakcji serwisu
Okres gwarancji

WAGA
70%
15%
15%

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w
oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100% = 100 pkt.):
1. Punkty za kryterium „cena netto” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
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Cena oferty najtańszej
——————————————— x 70 = ilość punktów
Cena oferty badanej
2. Punkty za kryterium „Czas reakcji”: Prace badawczo-rozwojowe dotyczą wdrażania nowych
rozwiązań do aktualnej produkcji, która jest prowadzona na 3 zmiany, dlatego bardzo istotny jest
odpowiednio krótki czas reakcji na wezwanie Zamawiającego w przypadku awarii Urządzenia. Czas
reakcji liczony jest jako czas przyjazdu do siedziby Zamawiającego na jego wezwanie od momentu
zgłoszenia takiej potrzeby, w formie telefonicznej lub stwierdzonej pismem (faks/e-mail) w przypadku
gdy takie wezwanie zostanie zgłoszone w godzinach od 8 do 14.
a) powyżej 48 godzin 0 pkt
b) od 24 do 48 godzin 10 pkt.
c) poniżej 24 godzin 15 pkt.
3. Punkty za kryterium „Okres gwarancji”:
a) brak gwarancji
0 pkt
b) 12 miesięcy
10 pkt.
c) 24 miesiące
15 pkt.
Ocena końcowa danej oferty będzie liczona jako suma punktów uzyskanych w poszczególnych
kryteriach, tj.: ilość punktów uzyskanych w kryterium 1 „cena netto” + ilość punktów uzyskanych w
kryterium 2 „czas reakcji” + ilość punktów uzyskanych w kryterium 3 „Okres gwarancji”.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę.
Oświadczenia dostawcy, którego oferta zostanie uznana za najbardziej korzystną, zostaną
przeniesione do umowy z nim zawartej. Umowa ta będzie przewidywała kary umowne w przypadku
naruszenia zobowiązań w zakresie czasu reakcji serwisu oraz okresu gwarancji.
ad.3 Sonda laserowa jednostronna do szybkiego i bezdotykowego wykrywania uszkodzonych
narzędzi o pełnym przekroju.
Wymagania dla sondy laserowej do szybkiego i bezdotykowego wykrywania uszkodzonych narzędzi:
a) Sonda pomiarowa :
- Typ transmisji: przewodowy
- Interfejs: zintegrowany z sondą
- Minimalny rozmiar narzędzia: fi 0,2 mm
- Zakres wykrywania narzędzi: regulowany w zakresie 300 mm – 2 m
9
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- Zasilanie powietrzem
- Typ lasera: urządzenie laserowe klasy 2
- Temperatura pracy: od +5°C do +55°C
b) Instalacja oraz szkolenie z obsługi systemu rozpoznawania stanu narzędzi oraz wykrywania
uszkodzeń narzędzi.
Rodzaje i opis kryteriów mających wpływ na wybór oferty:
Przy rozpatrzeniu nadesłanych ofert będziemy kierować się następującymi kryteriami:
L. P.
1.
2.
3.

KRYTERIUM
Cena
Czas reakcji serwisu
Okres gwarancji

WAGA
70%
15%
15%

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w
oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100% = 100 pkt.):
1. Punkty za kryterium „cena netto” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
Cena oferty najtańszej
——————————————— x 70 = ilość punktów
Cena oferty badanej
2. Punkty za kryterium „Czas reakcji”: Prace badawczo-rozwojowe dotyczą wdrażania nowych
rozwiązań do aktualnej produkcji, która jest prowadzona na 3 zmiany, dlatego bardzo istotny jest
odpowiednio krótki czas reakcji na wezwanie Zamawiającego w przypadku awarii Urządzenia. Czas
reakcji liczony jest jako czas przyjazdu do siedziby Zamawiającego na jego wezwanie od momentu
zgłoszenia takiej potrzeby, w formie telefonicznej lub stwierdzonej pismem (faks/e-mail) w przypadku
gdy takie wezwanie zostanie zgłoszone w godzinach od 8 do 14.
a) powyżej 48 godzin 0 pkt
b) od 24 do 48 godzin 10 pkt.
c) poniżej 24 godzin 15 pkt.
3. Punkty za kryterium „Okres gwarancji”:
a) brak gwarancji
0 pkt
b) 12 miesięcy
10 pkt.
c) 24 miesiące
15 pkt.
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Ocena końcowa danej oferty będzie liczona jako suma punktów uzyskanych w poszczególnych
kryteriach, tj.: ilość punktów uzyskanych w kryterium 1 „cena netto” + ilość punktów uzyskanych w
kryterium 2 „czas reakcji” + ilość punktów uzyskanych w kryterium 3 „Okres gwarancji”.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę.
Oświadczenia dostawcy, którego oferta zostanie uznana za najbardziej korzystną, zostaną
przeniesione do umowy z nim zawartej. Umowa ta będzie przewidywała kary umowne w przypadku
naruszenia zobowiązań w zakresie czasu reakcji serwisu oraz okresu gwarancji.
ad.4

Urządzenie do ustawiania i pomiaru narzędzi skrawających poza obrabiarką (Tool Presetter).
a) Urządzenie do ustawiania i pomiaru :
- Typ pomiaru krawędzi skrawających: bezdotykowy
- Zakres pomiaru narzędzi o długości do 400 mm i średnicy do 250 mm
- Rodzaje pomiarów: długość / średnica / promień naroża / kąty ostrzy / teoretycznych
punktów na przedłużeniu krawędzi skrawających.
- Powtarzalność pomiaru <= +/- 0,005
- Rozdzielczość pomiarowa <= 0,001
- Otwór bazowy na adapter ze stożkiem SK 40 wg DIN 69871 z możliwością montażu innego
rodzaju stożków uchwytów narzędziowych.
- Odczyt wyników pomiaru na ekranie monitora
- Przesyłania wyników pomiarów do drukarki
b) Wyposażenie dodatkowe urządzenia:
- adapter ze stożkiem SK 40 wg DIN 69871
- Termiczna drukarka etykiet do wydruku wyników pomiarów.
c) instalacja oraz szkolenie z programowania i obsługi urządzenia.

Rodzaje i opis kryteriów mających wpływ na wybór oferty:
Przy rozpatrzeniu nadesłanych ofert będziemy kierować się następującymi kryteriami:
L. P.
1.
2.
3.

KRYTERIUM
Cena
Czas reakcji serwisu
Okres gwarancji

WAGA
70%
15%
15%

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w
oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100% = 100 pkt.):
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1. Punkty za kryterium „cena netto” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
Cena oferty najtańszej
——————————————— x 70 = ilość punktów
Cena oferty badanej
2. Punkty za kryterium „Czas reakcji”: Prace badawczo-rozwojowe dotyczą wdrażania nowych
rozwiązań do aktualnej produkcji, która jest prowadzona na 3 zmiany, dlatego bardzo istotny jest
odpowiednio krótki czas reakcji na wezwanie Zamawiającego w przypadku awarii Urządzenia. Czas
reakcji liczony jest jako czas przyjazdu do siedziby Zamawiającego na jego wezwanie od momentu
zgłoszenia takiej potrzeby, w formie telefonicznej lub stwierdzonej pismem (faks/e-mail) w przypadku
gdy takie wezwanie zostanie zgłoszone w godzinach od 8 do 14.
a) powyżej 48 godzin 0 pkt
b) od 24 do 48 godzin 10 pkt.
c) poniżej 24 godzin 15 pkt.
3. Punkty za kryterium „Okres gwarancji”:
a) brak gwarancji
0 pkt
b) 12 miesięcy
10 pkt.
c) 24 miesiące
15 pkt.
Ocena końcowa danej oferty będzie liczona jako suma punktów uzyskanych w poszczególnych
kryteriach, tj.: ilość punktów uzyskanych w kryterium 1 „cena netto” + ilość punktów uzyskanych w
kryterium 2 „czas reakcji” + ilość punktów uzyskanych w kryterium 3 „Okres gwarancji”.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę.
Oświadczenia dostawcy, którego oferta zostanie uznana za najbardziej korzystną, zostaną
przeniesione do umowy z nim zawartej. Umowa ta będzie przewidywała kary umowne w przypadku
naruszenia zobowiązań w zakresie czasu reakcji serwisu oraz okresu gwarancji.

Uwaga!
Warunkiem ważności oferty jest wypełnienie załączonego formularza ofertowego
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Dopuszcza się składanie
ofert częściowych – 4 oddzielne przedmioty zamówienia
Wymaga się aby oferty były ważne do 30 czerwca 2018 r.
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Dopuszcza się składanie ofert w walutach innych niż złoty (PLN). Waluty obce zostaną przeliczone na
złote (PLN) wg kursu średniego NBP z dnia porównania ofert.
Termin składania ofert:
Termin składania ofert rozpoczyna się z dniem 11.01.2018 r. i będą one przyjmowane do dnia
12.02.2018 r. do godz. 15:00
Oferty będą rozpatrywane po 12.02.2018 r.
Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Oferty prosimy składać osobiście, pocztą lub kurierem na adres siedziby firmy, tj.:
Kuźnia Jawor S.A.
ul. Kuziennicza 4
59-400 Jawor
lub drogą elektroniczną w formie skanu podpisanej oferty na adres: kuznia@kuznia.com.pl
w terminie określonym w niniejszym zaproszeniu tj. do dnia 12.02.2018 r. do godz. 15:00. Oferty
złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. W przypadku nadania oferty w placówce
pocztowej operatora wyznaczonego (Poczta Polska), o dacie złożenia oferty decyduje data stempla
pocztowego.
Wybór dostawcy nastąpi do dnia 16.02.2018 roku w oparciu o oferty złożone w formie pisemnej lub
mailowej w terminie określonym w niniejszym zaproszeniu.
Decyzja o wyborze dostawcy zostanie umieszczona na stronie internetowej zamawiającego
www.kuznia.com.pl
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania w każdym czasie bez podania
przyczyn.
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności:
Nie dotyczy
Wiedza i doświadczenie:
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nie dotyczy
Potencjał techniczny:
Nie dotyczy
Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca jest
zobowiązany wykazać w sposób szczególny. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu w/w
warunku poprzez oświadczenie, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku
udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie złożonego przez
Wykonawcę oświadczenia.
Informacje na temat zakresu wykluczenia:
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie zostanie udzielone podmiotom powiązanym z
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo (OFERTY WYKLUCZONE). Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem Kuźnia Jawor S.A. lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy Kuźnia Jawor S.A. lub osobami
wykonującymi w imieniu firmy Kuźnia Jawor S.A. czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy:
1. Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego,
może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
a) zmiany terminu realizacji Przedmiotu zamówienia lub jego części, w przypadku ofert
częściowych, w przypadku gdy zmiana wynika wyłącznie z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy;
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b) zmiany zasad i terminów płatności ceny realizacji Przedmiotu zamówienia lub jego części, w
przypadku ofert częściowych, w przypadku gdy zmiany te wynikać będą wyłącznie z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy;
c) ograniczenia zakresu Przedmiotu Zamówienia lub jego części, w przypadku ofert częściowych
i stosownego zmniejszenia wynagrodzenia – w przypadku, gdy konieczność takich ograniczeń
będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu wykonywania Przedmiotu zamówienia lub jego
części albo z przyczyn wyłącznie niezależnych od Wykonawcy;
d) zmiany założonego przez Strony sposobu wykonywania Przedmiotu zamówienia lub jego
części, w przypadku ofert częściowych, w przypadku, gdy konieczność takich zmian będzie
wynikać z dotychczasowego przebiegu wykonywania Przedmiotu zamówienia lub jego części
albo z przyczyn wyłącznie niezależnych od Wykonawcy.
2. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu 1 powyżej:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);
b) zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej)
danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami;
Dodatkowe warunki:
Wadium:
Podmioty zainteresowane uczestnictwem w ofercie zobowiązane są do wniesienia zabezpieczenia w
wysokości:
Przedmiot zamówienia
Wysokość wadium
Część 1
8000 zł
Część 2
1000 zł
Część 3
1000 zł
Część 4
1000 zł
w postaci:
1.
pieniądza;
2.
poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym,
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3.
gwarancji bankowej;
4.
gwarancji ubezpieczeniowej;
5.
poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz.
1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
Zabezpieczenie musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. Dokument
potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należy dołączyć do Formularza oferty (stosownie do formy
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złożenia Formularza oferty, tj. osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera, w siedzibie
Zamawiającego lub w postaci elektronicznej na adres: kuznia@kuznia.com.pl
Gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa muszą spełniać kryteria określenia jako bezwarunkowa,
stanowiąc o zabezpieczeniu oferty. Muszą zawierać zobowiązanie do zapłaty kwoty zabezpieczenia
określonej powyżej, na żądanie Zamawiającego.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy: w PKO BP nr 17 1020
2528 0000 0102 0428 8171.
Zabezpieczenie zostanie zwrócone wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
zabezpieczenie zostanie zwrócone niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez wykonawcę
Zamawiający ma prawo zatrzymać zabezpieczenie wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza:
1)
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

/pieczęć firmowa/

/miejscowość i data/
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Załącznik nr 1 do zapytania z dn. 11.01.2018 r. nr ref. 1/2018

FORMULARZ OFERTOWY:
Nawiązując do ogłoszonego dnia 11.01.2018 r. zapytania ofertowego na zakup i dostawę materiału do
badań w ramach projektu związanego z utworzeniem instalacji pilotażowej do wysokowydajnego
procesu wytwarzania prototypów odkuwek matrycowych i pierwszej partii produkcyjnej dla wybranego
agregatu kuzienniczego i typoszeregu odkuwek rozwidlonych z uwzględnieniem mapowania procesu
produkcyjnego.
My, niżej podpisani
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, stanowisko)

Działając w i mieniu i na rzecz:……........................................................................................... ...............
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa firmy, dokładny adres oferenta)

1. SKŁADAMY OFERTĘ NA:

1.
2.
3.
4.

Dostawa narzędzi skrawających do produkcji oprzyrządowania dla odkuwki typu rozwidlonego.
Sonda do bazowania i pomiaru detalu dla obrabiarki MAZAK HCN 5000
Sonda laserowa jednostronna do szybkiego i bezdotykowego wykrywania uszkodzonych
narzędzi o pełnym przekroju.
Urządzenie do ustawiania i pomiaru narzędzi skrawających poza obrabiarką (Tool Presetter)
zgodnie z poniższą specyfikacją:
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UWAGA! Prosimy o podanie nazwy waluty. W przypadku składania oferty dotyczącej
sprzedaży i dostawy tylko jednego rodzaju stali, należy przekreślić odpowiednie pola
dotyczące materiału nieofertowanego.

Przedmiot zamówienia (nazwa kategorii wydatku)

1
2
3

4

Dostawa narzędzi skrawających do produkcji
oprzyrządowania dla odkuwki typu rozwidlonego
Sonda do bazowania i pomiaru detalu dla obrabiarki
MAZAK HCN 5000
Sonda laserowa jednostronna do szybkiego i
bezdotykowego wykrywania uszkodzonych narzędzi o
pełnym przekroju

Urządzenie do ustawiania i pomiaru narzędzi
skrawających poza obrabiarką (Tool Presetter)

Cena
netto,
waluta
Załącznik
nr a)

Termin
Czas
płatności
Okres
reakcji
(30, 45, gwarancji
serwisu
60 dni)
X

X
X
X

X

Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne czynności związane z
wykonaniem i dostarczeniem przedmiotu zamówienia
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego z dnia 11.02.2018 r. i

uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.
3. OŚWIADCZAMY, że spełniamy wszystkie warunki odnośnie udziału w postępowaniu w zakresie

uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, wiedzy i doświadczenia,
potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia niezbędnych do prawidłowej i
terminowej realizacji przedmiotu zamówienia.
4. OŚWIADCZAMY, że nie jesteśmy podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
podmiotem Kuźnia Jawor S.A. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
firmy Kuźnia Jawor S.A. lub osobami wykonującymi w imieniu firmy Kuźnia Jawor S.A. czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
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d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z powyższą specyfikacją cenową.
6. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie i ilości wskazanych przez

Zamawiającego w zapytaniu ofertowym oraz przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego
dokumentów i informacji potwierdzających zdolność prawidłowego wykonania przedmiotu
zamówienia.
7. Warunki płatności i realizacji dostaw i zmian: zgodnie z umową z Zamawiającym.
8. Oferta ważna do: 30.06.2018 r.

9. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są:
a) FORMULARZ Deklarowanych parametrów do cz. 1

……………………………………
/Podpis i pieczęć oferenta/
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Załącznik nr a) do formularza ofertowego (Zapytanie ofertowe z dn. 11.01.2018 r. nr ref. 1/2018)

FORMULARZ Deklarowanych parametrów do cz. 1:
a) Oprawki i trzpienie :

A - długość oprawki,
LR - długość części roboczej,
D - średnica zewnętrzna,
d - średnica mocowania narzędzia.

Lp.

Typ

1

oprawka

2

oprawka

3

oprawka

4

oprawka

5

oprawka

Nr

Opis

Cena

Oprawka monolityczna SK 40 wg DIN 69871 AD/B do mocowania frezów
1 składanych nr 3 na gwincie M8 , długość części roboczej LR=30 mm, długość
A=70 mm
Oprawka monolityczna SK 40 wg DIN 69871 AD/B do mocowania frezów
2 składanych nr 3 na gwincie M8 , długość części roboczej LR=50 mm, długość
A=90 mm
Oprawka monolityczna SK 40 wg DIN 69871 AD/B do mocowania frezów
3 składanych nr 4 na gwincie M10 , długość części roboczej LR=30 mm, długość
A=70 mm
Oprawka monolityczna SK 40 wg DIN 69871 AD/B do mocowania frezów
4 składanych nr 4 na gwincie M10 , długość części roboczej LR=50 mm, długość
A=90 mm
Oprawka monolityczna SK 40 wg DIN 69871 AD/B do mocowania frezów
5 składanych nr 5 na gwincie M12 , długość roboczej LR=10 mm, długość A=50
mm.
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Lp.

Typ

Nr

Opis

6

trzpień

1

Trzpień węglikowy do mocowania frezów składanych nr 1 na gwincie M6 , z chwytem
cylindrycznym ø10, długość całkowita 74 mm.

7

trzpień

2

Trzpień węglikowy do mocowania frezów składanych nr 1 na gwincie M6 , z chwytem
cylindrycznym ø10, długość całkowita 114 mm, długość części roboczej 49 mm.

8

trzpień

3

Trzpień węglikowy do mocowania frezów składanych nr 2 na gwincie M6 , z chwytem
cylindrycznym ø12, długość całkowita 74 mm, długość części roboczej 24 mm.

9

trzpień

4

Trzpień węglikowy do mocowania frezów składanych nr 2 na gwincie M6, z chwytem
cylindrycznym ø12, długość całkowita 84 mm, długość części roboczej 4 mm.

Cena

b) Frezy palcowe :
Lp.

Typ

Nr

Opis

10

frez
palcowy

1

Frez kulowy ø2, ilość ostrzy 2, wysokość robocza 20, wysokość ostrza 1,7 i wysokość
całkowita 60, chwyt cylindryczny ø 6. Wymagane parametry pracy przy wysięgu 20 mm :
vc = 62 m/min, vf = 1400 mm/min , ap = 0,03 mm , ae= 0,08 mm .

11

frez
palcowy

2

Frez kulowy ø3, ilość ostrzy 4, wysokość robocza 9, wysokość ostrza 4,5 i wysokość
całkowita 70, chwyt cylindryczny ø 4. Wymagane parametry pracy przy wysięgu 20 mm :
vc = 94 m/min, vf = 1600 mm/min , ap = 0,06 mm , ae= 0,051 mm .

12

frez
palcowy

3

Frez kulowy ø8, ilość ostrzy 4, wysokość robocza 24, wysokość ostrza 12 i wysokość
całkowita 100, chwyt cylindryczny ø 8 . Wymagane parametry pracy przy wysięgu 55 mm
: vc = 160 m/min, vf = 2400 mm/min , ap = 0,25 mm , ae= 0,5 mm .

13

frez
palcowy

4

14

frez
palcowy

5

15

frez
palcowy

6

16

frez
palcowy

7

Frez kulowy ø6, ilość ostrzy 4, wysokość robocza 18, wysokość ostrza 9 i wysokość
całkowita 90, chwyt cylindryczny ø6. Wymagane parametry pracy przy wysięgu 30 mm :
vc = 180 m/min, vf = 2600 mm/min , ap = 0,1 mm , ae= 0,12 mm .

17

frez
palcowy

8

Frez torus pełnowęglikowy ø8, ilość ostrzy 6, promień naroża 0,849, wysokość robocza
24, wysokość ostrza 8 i wysokość całkowita 75, chwyt cylindryczny ø 8 . Wymagane
parametry pracy przy wysięgu 45 mm : vc = 52 m/min, vf = 2400 mm/min , ap = 0,2 mm ,
ae= 4,8 mm .

Cena

Deklarowany
Czas pracy

Frez torus pełnowęglikowy ø3, ilość ostrzy 4, promień naroża 0,328, wysokość robocza
9, wysokość ostrza 3 i wysokość całkowita 60, chwyt cylindryczny ø 4 . Wymagane
parametry pracy przy wysięgu 15 mm : vc = 57 m/min, vf = 1500 mm/min , ap = 0,06 mm
, ae= 1,5 mm .
Frez torus pełnowęglikowy ø4, ilość ostrzy 6, promień naroża 0,387, wysokość robocza
12, wysokość ostrza 4 i wysokość całkowita 60, chwyt cylindryczny ø 4 . Wymagane
parametry pracy przy wysięgu 15 mm : vc = 60 m/min, vf = 2600 mm/min , ap = 0,08 mm
, ae= 2,2 mm .
Frez torus pełnowęglikowy ø6, ilość ostrzy 6, promień naroża 0,581, wysokość robocza
18, wysokość ostrza 6 i wysokość całkowita 60, chwyt cylindryczny ø 6 . Wymagane
parametry pracy przy wysięgu 20 mm : vc = 55 m/min, vf = 2400 mm/min , ap = 0,12 mm
, ae= 3,3 mm .
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18

frez
palcowy

9

Frez palcowy pełnowęglikowy ø8, ilość ostrzy 6, promień naroża 0,5, wysokość robocza
24, wysokość ostrza 17 i wysokość całkowita 65, chwyt cylindryczny ø 8. Wymagane
parametry pracy przy wysięgu 28 mm : vc = 75 m/min, vf = 480 mm/min , ap = 11 mm ,
ae= 0,05 mm .

c) Frezy składane :

Lp.

Typ

Nr

Opis

19

frez
składany

1

Głowica frezarska walcowo-czołowa, średnica zewnętrzna ø10, ilość płytek skrawających 2,
długość części roboczej 17 mm , mocowanie na gwincie M6 . Wymagane parametry pracy przy
wysięgu 55 mm : vc = 70 m/min, vf = 1550 mm/min , ap = 0,15 mm , ae= 5 mm .

20

frez
składany

2

Głowica frezarska walcowo-czołowa, średnica zewnętrzna ø12, ilość płytek skrawających 3,
długość części roboczej 17 mm , mocowanie na gwincie M6. Wymagane parametry pracy przy
wysięgu 45 mm : vc = 65 m/min, vf = 1800 mm/min , ap = 0,2 mm , ae= 4,8 mm .

21

frez
składany

3

Głowica frezarska walcowo-czołowa, średnica zewnętrzna ø16, ilość płytek skrawających 2,
długość części roboczej 25 mm , mocowanie na gwincie M8. Wymagane parametry pracy przy
wysięgu 50 mm : vc = 70 m/min, vf = 1650 mm/min , ap = 0,3 mm , ae= 10 mm .

22

frez
składany

4

Głowica frezarska walcowo-czołowa, średnica zewnętrzna ø20, ilość płytek skrawających 3,
długość części roboczej 30 mm , mocowanie na gwincie M10 . Wymagane parametry pracy przy
wysięgu 80 mm : vc = 70 m/min, vf = 1650 mm/min , ap = 0,3 mm , ae= 10 mm .

23

frez
składany

5

Głowica frezarska walcowo-czołowa, średnica zewnętrzna ø25, ilość płytek skrawających 4,
długość części roboczej 35 , mocowanie na gwincie M12 . Wymagane parametry pracy przy
wysięgu 45 mm : vc = 50 m/min, vf = 1400 mm/min , ap = 0,4 mm , ae= 15 mm .

Lp.

Typ

Nr

Opis

24

frez
składany

6

25

frez
składany

7

Cena

Cena

Frez trzpieniowy jedno-płytkowy ø 10 o długości całkowitej 100, wysokość robocza 35, pod
płytkę dwuostrzową nr 3 i 4 , chwyt cylindryczny ø 10 . Wymagane parametry pracy przy
wysięgu 45 mm : vc = 180 m/min, vf = 1600 mm/min , ap = 0,15 mm , ae= 1 mm
Frez trzpieniowy jedno-płytkowy ø 10 o długości całkowitej 140, wysokość robocza 75, pod
płytkę dwuostrzową nr 3 i 4, chwyt cylindryczny ø 10. Wymagane parametry pracy przy wysięgu
80 mm : vc = 120 m/min, vf = 800 mm/min , ap = 0,15 mm , ae= 1 mm
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Frez trzpieniowy jedno-płytkowy ø 12 o długości całkowitej 110, wysokość robocza 35, pod
płytkę dwuostrzową nr 5 , chwyt cylindryczny ø 12. Wymagane parametry pracy przy wysięgu
45 mm : vc = 180 m/min, vf = 1600 mm/min , ap = 0,15 mm , ae= 1,2 mm.
Frez trzpieniowy jedno-płytkowy ø 12 o długości całkowitej 150, wysokość robocza 85, pod
płytkę dwuostrzową nr 5 , chwyt cylindryczny ø 12. Wymagane parametry pracy przy wysięgu
80 mm : vc = 120 m/min, vf = 700 mm/min , ap = 0,15 mm , ae= 1,2 mm
Frez trzpieniowy jedno-płytkowy ø 16 o długości całkowitej 140, wysokość robocza 35, pod
płytkę dwuostrzową nr 6 , chwyt cylindryczny ø 16. Wymagane parametry pracy przy wysięgu
45 mm : vc = 180 m/min, vf = 1200 mm/min , ap = 0,2 mm , ae= 1,6 mm
Frez trzpieniowy jedno-płytkowy ø 16 o długości całkowitej 200, wysokość robocza 120, pod
płytkę dwuostrzową nr 6, chwyt cylindryczny ø 16. Wymagane parametry pracy przy wysięgu
120 mm : vc = 120 m/min, vf = 650 mm/min , ap = 0,15 mm , ae= 1,6 mm
Frez trzpieniowy jedno-płytkowy ø 20 o długości całkowitej 160, wysokość robocza 40, pod
płytkę dwuostrzową nr 7 i 8, chwyt cylindryczny ø 20. Wymagane parametry pracy przy wysięgu
45 mm : vc = 180 m/min, vf = 1100 mm/min , ap = 0,2 mm , ae= 2 mm
Frez trzpieniowy jedno-płytkowy ø 20 o długości całkowitej 250, wysokość robocza 150, pod
płytkę dwuostrzową nr 7 i 8, chwyt cylindryczny ø 20. Wymagane parametry pracy przy wysięgu
150 mm : vc = 180 m/min, vf = 850 mm/min , ap = 0,15 mm , ae= 1,5 mm
Frez trzpieniowy jedno-płytkowy ø 10 o długości całkowitej 100, wysokość robocza 35, pod
płytkę dwuostrzową nr 9 , chwyt cylindryczny ø 10 . Wymagane parametry pracy przy wysięgu
45 mm : vc = 240 m/min, vf = 2750 mm/min , ap = 0,2 mm , ae= 0,3 mm
Frez trzpieniowy jedno-płytkowy ø 12 o długości całkowitej 110, wysokość robocza 45, pod
płytkę dwuostrzową nr 10 , chwyt cylindryczny ø 12 . Wymagane parametry pracy przy wysięgu
45 mm : vc = 240 m/min, vf = 2500 mm/min , ap = 0,3 mm , ae= 0,4 mm
Frez trzpieniowy jedno-płytkowy ø 16 o długości całkowitej 140, wysokość robocza 35, pod
płytkę dwuostrzową nr 11, chwyt cylindryczny ø 16 . Wymagane parametry pracy przy wysięgu
45 mm : vc = 240 m/min, vf = 2000 mm/min , ap = 0,4 mm , ae= 0,5 mm

d) Płytki :
Lp.

Typ

Nr

Opis

35

płytki

1

Płytki skrawające 2-krawędziowe do frezów nr 1; 2, z R2 i wysokości płytki 6,215 mm i
szerokości 4,2 mm.

36

płytki

2

Płytki skrawające 4-krawędziowe do frezów nr 3; 4; 5 , z R2 i wysokość płytki 10 mm i
szerokości 6 mm.

37

płytki

3

Płytki skrawające do frezów nr 6 ; 7 , o średnicy ø 10 z R1 i wysokość ostrza 12 mm

38

płytki

4

Płytki skrawające do frezów nr 6 ; 7 , o średnicy ø 10 z R2 i wysokość ostrza 12 mm

39

płytki

5

Płytki skrawające do frezów nr 8 ; 9 , o średnicy ø 12 z R2 i wysokość ostrza 14,6 mm

40

płytki

6

Płytki skrawające do frezów nr 10 ; 11 , o średnicy ø 16 z R2 i wysokość ostrza 16,6 mm

41

płytki

7

Płytki skrawające do frezów nr 12 ; 13 , o średnicy ø 20 z R2 i wysokość ostrza 19,9 mm

42

płytki

8

Płytki skrawające do frezów nr 12 ; 13 , o średnicy ø 20 z R3 i wysokość ostrza 19,9 mm

43

płytki

9

Płytki kuliste skrawające do freza nr 14 o średnicy ø 10 z R5 i wysokość ostrza 5 mm

44

płytki

10

Płytki kuliste skrawające do freza nr 15 , o średnicy ø 12 z R6 i wysokość ostrza 6 mm

Cena

Deklarowany
Czas pracy
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45

płytki

11

Płytki kuliste skrawające do freza nr 16 , o średnicy ø 16 z R8 i wysokość ostrza 8 mm

……………………………………
/Podpis i pieczęć oferenta/
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