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BRACIA MATUSZEWSCY Sp. z o.o. 

Wykonujemy:  
• obróbk ę na 

maszynach CNC 
odlewów z: 
żeliwa szarego i 
sferoidalnego, 
staliwnych  i 
aluminiowych 
odkuwek 
stalowych i 
aluminiowych 
oraz cz ęści ze 
stali 

• konstrukcje 
stalowe 

 
 

     Dotacje na innowacje 

 

 
                                                            
 

   
Sierakowo, 29.08.2013 

 
 

Zapytanie ofertowe 
 

W związku z realizowaniem przez naszą firmę projektu pt. „Innowacyjna technologia 

obróbki detali podstawą rozwoju firmy Ferrpol” współfinansowanym przez Unię 

Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 4.3 zwracam się z zapytaniem o ofertę 

na pięcioosiowe centrum obróbcze: 

Kryteria techniczne: 
 
• maszyna pięcioosiowa, (5)  
• stożek mocujący typ SK50, (5) 
• max obszar roboczy -  Ø1100 mm x 1100 mm, (5) 
• ładowność stołu – minimum 1300 kg, (2) 
• przejazdy w osiach: x – min 1300, (5) 
• przejazdy w osiach y – min 1000, (5) 
• przejazdy w osiach z – min 1000, (5) 
• system sterowania współpracujący z programami typu CAM, (1) 
• zastosowanie elektrowrzeciona w głowicy frezarskiej, (1) 
• sonda pomiarowa detalu w trakcie obróbki – bezprzewodowa, (3) 
• możliwość zamocowania narzędzia o długości 500 mm, (2) 
• możliwość zamocowania narzędzia o wadze 30 kg, (2) 
• magazyn narzędziowy – minimum 60 pozycji, (2) 
• podwójny kontakt oprawki narzędziowej (promieniowy i osiowy) we wrzecionie 

frezarskim, (3) 
• obroty wrzeciona frezarskiego 10 000 (3) 
• Funkcja toczenia na stole obrotowym (2) 
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Kryteria ekonomiczne: 
 
• cena – maksymalnie 800 000 €, (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 13.09.2013 do godziny 12.00 na adres e-mail:  

s.becelewski@ferrpol.com.pl, nr faxu; 0048-65-546-26-47 lub dostarczenie do 

siedziby firmy Ferrpol Bracia Matuszewscy Sp. z o.o. 63-900 Rawicz Sierakowo ul. 

Poznańska 3. 

 

 

Z wyrazami szacunku, 

Sławomir Becelewski 


