Wiśniowa, dnia 22.06.2021r.
Zamawiający: SEGER Cutting Tools Ozga Mikuszewski Sp.J.
38-124 Wiśniowa 299
NIP 872-19-38-367

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Nr 14/NCBiR w przeprowadzanym
rozeznaniu rynku na dostawę
Pokryć PVD do narzędzi
w ramach realizacji projektu pn. „Opracowanie i badania specjalnych narzędzi skrawających do
obróbki materiałów trudnoobrabialnych dla branży lotniczej i motoryzacyjnej realizowanego w
ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, POIR 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFRR,
umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0204/19-00 z dnia 25.09.2019r.,

zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostawę pokryć PVD do narzędzi.
1. Pokrycia PVD standardowe do narzędzi specjalnych wykorzystywanych do obróbki superstopów,
dla średnic Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, Ø14, Ø16, Ø18, Ø20, Ø25, Ø32, max długość narzędzia 130 mm.
Szacowana łączna ilość zamówienia 100 szt.
2. Pokrycia PVD diamentowe do narzędzi specjalnych wykorzystywanych w obórce kompozytów,
dla średnic Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, Ø14, Ø16, Ø18, Ø20, Ø25, Ø32, max długość narzędzia 130 mm.
Szacowana łączna ilość zamówienia 50 szt.
Termin realizacji zamówienia: 7 dni od zamówienia
Oczekiwania od oferentów: przesłanie cennika na pokrycia PVD standardowe i diamentowe dla
wskazanych średnic i długości do dnia 25.06.2021r. do godz. 12:00
Ofertę proszę przesłać pocztą/kurierem na adres: SEGER Cutting Tools Ozga Mikuszewski Sp.J. 38-124
Wiśniowa 299 lub mail wisniowa@segerct.com
O wyborze oferty decydowała będzie najkorzystniejsza cena netto oferowanych pokryć PVD. Cena podana
w ofercie Wykonawcy powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był wolny od jakichkolwiek wad
fizycznych i prawnych.
O realizację zamówienia mogą ubiegać się wszystkie podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej), które nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w niniejszym postępowaniu.
W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych
dokumentów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do: - negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie,
- odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
Dodatkowe informacje można uzyskać: tel.: 17/277 68 40, wisniowa@segerct.com
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