Toruń, 22.01.2018 r.
Klinika Stomatologiczna DENMED Mariusz Pankowski
Ul. Kościuszki 51B
87-100 Toruń
Do: Wszystkich zainteresowanych

USTLENIE WARTOŚCI ZAMÓWENIA 02/01/2018

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2014-2020
Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach;
Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R;
Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne;
Numer wniosku: POIR.03.02.02-00-1224/17.

1. CEL
W celu oszacowania wartości zamówienia oraz wyboru odpowiedniego trybu, w którym zostanie
zrealizowane zadanie frezarka zaplanowanego we wniosku aplikacyjnym „Wdrożenie nowej technologii
wytwarzania wyrobów dentystycznych do zastosowań w implantologii i regeneracji układu kostnego
jamy ustnej” niniejszym prosimy o przedstawienie wyceny. Postępowanie ofertowe zostanie rozpisane
nie później niż 3 miesiące od daty upublicznienia niniejszego dokumentu. W dokumencie znajduje się
m. in. specyfikacja przedmiotu zapytania, opis oczekiwanego formatu wyceny oraz warunki jej złożenia.
2. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA
Formularz prosimy składać pocztą elektroniczną na podany adres e-mail, w pliku zabezpieczonym przed
edycją np. PDF lub opcjonalnie w 1 egzemplarzu papierowym na podany poniżej adres
(w wyznaczonych godzinach), w terminie do 26.01.2018 r. do godziny 12:00.
Klinika Stomatologiczna DENMED Mariusz Pankowski
Ul. Kościuszki 51B
87-100 Toruń
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy)
lub
Email: m.pankowski@interia.pl
Dodatkowych wyjaśnień udzielać będzie:
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Mariusz Pankowski

tel. 602 152 604

mail: m.pankowski@interia.pl

3. FORMAT
Wycena musi zostać sporządzona na czytelnie wypełnionym i podpisanym formularzu stanowiącym
Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Formularz powinien być wypełniony w języku polskim.
Wycena powinna być dokonana w cenach netto w złotych polskich lub innej wymienialnej walucie. Jeśli
wycena będzie wyrażona w innej walucie niż złoty polski to do oszacowania wartości zamówienia będzie
ona przeliczana przy zastosowaniu średniego kursu sprzedaży ogłaszanego przez NBP, obowiązującego
w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień dokonywania oszacowania.
Wycena powinna uwzględniać, co najmniej 12 miesięczną gwarancję.
W dokumencie należy wskazać ogólne warunki płatności/rozliczenia.
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
KODY CPV:
42623000-9 Frezarki
Dodatkowe kody CPV:
42632000-5 Obrabiarki sterowane komputerowo do metalu
33197000-7 Medyczne urządzenia komputerowe
33100000-1 Urządzenia medyczne
Urządzenie przeznaczone do obróbki skrawania powierzchni płaskich i kształtowych takich jak rowki,
gwinty. Zadania frezarki: po wydrukowaniu implantów nastąpi konieczność opracowania elementów
implantu, które będzie łączył się z elementem protetycznym (korona, zatrzask, belka).
SPECYFIKACJA
1. Ilość osi sterowanych: 5 (X,Y,Z,A,B)
2. Silniki napędowe osi o mocy co najmniej 350W
3. Wrzeciono o mocy co najmniej: 1 kW,
4. Prędkość obrotowa co najmniej 45 000 obr./min
5. System pomiaru: rozdzielczość < 0,3 mikrona - we wszystkich osiach
6. Magazyn narzędzi: min. 15 pozycji
7. Magazyn bloczków: min. 8 pozycji
8. Chłodzenie detalu: zintegrowany system chłodzenia cieczą
9. Rozwiązanie zapewniające kompensację wpływu temperatury na dokładność pozycjonowania frezarki
10. Sterowanie maszyną: dotykowy panel sterowania, wbudowany w maszynę; możliwość zdalnego
połączenie z maszyną;
11. Obrabiane materiały: wszystkie materiały stosowane w stomatologii w technologii CAD/CAM
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12. Oprogramowanie: zintegrowane z maszyną, umożliwiające produkcję wszystkich stosowanych w
stomatologii wyrobów medycznych możliwych do wytworzenia w technologii CAD/CAM; możliwość
modyfikacji strategii obróbczych;
13. Zapewnienie ciągłej produkcji poprzez możliwość przygotowywania wsadu materiałowego bez
zatrzymywania maszyny
14. Możliwość pracy maszyny bez udziału operatora
15. Osłona przeciwpyłowa
16. Kontrola ciśnienia
17. Kontrola uszkodzenia narzędzia.
18. Frezowanie podcięć do 30 stopni.
5. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA
W dokumencie proszę o podanie orientacyjnego terminu i warunków dostawy przedmiotu zamówienia
w tygodniach od podpisania umowy. Przez dostawę Zamawiający rozumie datę dostarczenia przedmiotu
postępowania ofertowego pod wskazany adres.
Adres dostawy: Ul. Kościuszki 51B, 87-100 Toruń
6. WARUNKI FORMALNE
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufnymi danymi Kliniki Stomatologicznej DENMED
Mariusz Pankowski (ZAMAWIAJĄCEGO) i zostały podane wyłącznie w celu ustalenia wartości przyszłego
zamówienia. Dokument oraz wszystkie jego kopie są własnością Zamawiającego.
Wycena ma jedynie charakter poglądowy i zostanie wykorzystana do wyboru odpowiedniego trybu, ·
w którym zostanie wybrany dostawca przedmiotu zapytania.
Nie dopuszcza się składanie wycen wariantowych.
Przedmiot zapytania o cenę oraz wszystkie jego części składowe muszą być fabrycznie nowe.
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