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Sierakowo, 21.12.2009 

 
 
 

 
Zapytanie ofertowe 

 
 

 W związku z rozpoczęciem projektu „Zakup pięcioosiowego centrum 

frezarskiego – inwestycja w nowoczesne technologie produkcji w firmie Ferrpol” 

współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego w 

ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, 

zwracamy się z prośba o przesłanie oferty na pięcioosiowe centrum frezarskie wg 

poniższych kryteriów: 

 

Kryteria techniczne: 
 
• maszyna pięcioosiowa, (5) 
• oś „C” jako wrzeciono tokarskie, (3) 
• średnica obróbki -  2000 mm, (5) 
• długość toczenia 1400 mm, (5) 
• wysokość przestrzeni załadowczej – 1600mm, (5) 
• ładowność stołu – minimum 4 000 kg, (2) 
• przejazdy w osiach: x – min 1500, (5) 
• przejazdy w osiach y – min 1500, (5) 
• przejazdy w osiach z – min 1400, (5) 
• kąt skrętu głowicy – min. 90 st., (1) 
• system sterowania współpracujący z programami typu CAM, (1) 
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• zastosowanie elektrowrzeciona w głowicy frezarskiej, (1) 
• sonda pomiarowa detalu w trakcie obróbki – bezprzewodowa, (3) 
• możliwość zamocowania narzędzia o długości 600 mm, (2) 
• możliwość zamocowania narzędzia o wadze 40 kg, (2) 
• magazyn narzędziowy – minimum 60 pozycji, (2) 
• chłodzenie przez wrzeciono 7 MPa, (2) 
• bezpośredni system pomiarowy w osiach X, Y, Z, (3) 
• podwójny kontakt oprawki narzędziowej (promieniowy i osiowy) we wrzecionie 

frezarskim, (3) 
• obroty wrzeciona tokarskiego 400 (3) 
• obroty wrzeciona frezarskiego 5 000 (3) 
 
 
Kryteria ekonomiczne: 
 
• cena – maksymalnie 650 000 €, (5) 
• czas dostawy – maksymalnie 8 miesięcy, (5) 
• gwarancja – minimalnie 24 miesiące, (4) 
• dostępność serwisu na terenie Polski, (3) 
• szkolenie pracowników z zakresu obsługi maszyny. (2) 

 

W nawiasach podano wagi kryteriów. 

 

Proszę o przesłanie oferty do 05.01.2010. 

 

Z wyrazami szacunku, 

Krzysztof  Matuszewski 

 


