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Kraków, 17.05.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

[Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozęananiaryŃu i nie stanowi zapytaniaofertowego
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Zamówięń Publicznych]

Zwracamy się z prośbą o złożenie swojej ofeĄ na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Oprzyrądowanie kompatybilne z posiadaną m.§ąrną wytrzymałościową Zwick 1446, złożone
z osobnych unądzsń mocowanych do maszyny niezależmie od siebie, przenlaczrlne do testowania
polimerowych złączy podatnych w projekcie MEZnroE, według pniższej specyfikacji:

l. Urządzenie rolkowe do odrywanią rolką 25mm O złoĘskami kulkowymi, szerokość 50 mm,
siła: 10 k}.{;

2. Uchwyty do taśm, w tym wkładki diamentowe, szerokość: 20 mm, siła: 20 kN, stal hartowaną
niklowaną zakres temperatur: 0 ... +70"C - l para;

3. Uchwyt śrubowy do szerokich próbek z 3 śrubami napinającymi, siła mocowania 7,8 kN przy
7 barach, anodyzowane aluminium - l para (bez wkładek);

4. Wkładki faliste, 60 x220mm (H x B), szerokość otwarcia 0-20 mm, stal hartowaną
niklowaną - l zestaw (4 wkładki);

5. Adapter @ 31,7mm - gwint - otwór a 20 l 8mm, zawiera lx nakrętkę rowkową i 2x kołki
zzbezpieczające, stal niklowana -2 sń-;

6. Adapter zregulacjąĘta 0-90", możta przesuwać na boki, stal niklowaną waga: 3-8 kg
podłączenie: Afl 5.9/8mm;

7 - Specjalny wspornik do mocowania2 wsktźników naprężenią rozstaw (60-250 mm),
siła:7 kN, aluminiowa listwa ze sY,alq podłączenie: Af20l8mm;

8. Urądrenie do ścinania: próba rozciągania równoległego i ukośnego, do badania sił
wprz§czrlych w połączeniach klejonych zż przegubami Cardaną zgodnie z NFT54-605,
lSOl922, ASTM-C273, ENl2090-Bildl, siła: 20 kN, stal hartowaną niklowaną waga: 11,6
kg, połączenie: Aż0 / Emm - l para (bez wkładek);

9. 7,eśaw płytek do próby ścinania (330x50x16 mm) - 5 kpl.;

l0. UchwY śrubowy, szerokość otwarcia: do l00 mm, siła:20 kNI, stal hartowaną niklowaną
zakres temperafur: 0 ... +70"C, waga: 8,6 kg na l parę, połączenie: Aż0 / 8mm
- l para (bez wkładek);

l l. Wkładki płaskie 30x30 mm (H x B), szerokośó otwarcia 0-32 mm, stal hartowaną niklowana
- l zęstaw (4 wkładki);

l 2. Opakowanie i transpoń do miejsc a realizacji nmówienia.
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Oferta cąstkowa nie będzie akceptowana.

Termin realizacji zamówienia: nie pózniej niż 8 Ęgodni od daĘ wpłynięcia zamówienia.

Kryterium oceny ofert podanych w EUR:

- cena 80%o

- jakość wykonania i przydatność do testowania polimerowych złączy podatnych 20%

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

Dostarczenie przedmiotu zamówienia pod wskazany adres. Płatnośó l00% do 30 dni od dostarczenia
całości zamówienią sprawdzenia poprawności dzińania dostarczonego oprzyrądowanią podpisania
protokołu odbioru i otrrymania prawidłowo wystawionej faktury. Gwarancja co najmniej 12 miesięcy
od daty dostawy. Odbiór zamówienia może być częściowy. Zleceniobiorę obowiązuje wykonanie
testu potwierdzającego prawidłowe działanie dostarczone9o oprzyrzĄdowania.

Uwagi:

Zleceniobiorca musi poświadczyć zdolność do wykonania zamówienią w tym do bezpiecznej obsfugi
mź§zyny wytrzymałościowej Zwick lM6 w trakcie wykonania testu potwierdzającego prawidłowe
dzi ałan i e dostarczone go oprzy rądowan i a.

Ofertę naleĘ przesłń wcźą elektronicmą do dnia 24.05.202l r. do godz. 15.00 na podane adresy
email: bz@fl exandrobust.com, ak@fl exandrobust.com.

Pracownik odpowiedzialny za dane zamówienie:

Bogusław Zając

zatwierdzam:

FlcxAndRobust Systems Sp. z o.o.
ul. Waszawska 24, 31-155 Kr8k&v, Pobrral
NlP 676_250_9&28, REGoN 364899599

bl,: (+48) 606_2(N489, 60$,59$,887
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