Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Koszalin, 22.10.2012 r.
PRO-WAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Zwycięstwa 278
75-671 Koszalin
osoba do kontaktu: Oktawian Formela
kom.: +48 692 421 317, tel.: +48 94 345 46 30, fax: +48 94 345 06 59, e-mail: o.formela@pro-wam.pl

………………………………………….

W związku z zamiarem realizacji zadania inwestycyjnego związanego z rozbudową posiadanego parku
maszynowego przedsiębiorstwo PRO-WAM Sp. z o.o. prosi o złożenie oferty na:
- dostawę i montaż wycinarki laserowej CO2 o mocy 4kW
- dostawę wartości niematerialnych i prawnych - oprogramowania do programowania maszyn laserowych
- realizację usługi szkoleniowej - szkolenia dla 2 pracowników w zakresie obsługi i posługiwania się
maszyną laserową - ćwiczenia na maszynie, 3 dni szkoleniowe po 8 godzin szkolenia, łącznie 24 godziny
szkoleniowe w tym 2 godziny wykładu i 22 godziny zajęć praktycznych
- realizację usługi szkoleniowej - szkolenia dla 1 pracownika w zakresie obsługi oprogramowania do
programowania maszyn laserowych, 2 dni szkoleniowe po 8 godzin szkolenia, łącznie 16 godzin
szkoleniowych w tym 4 godziny wykładu i 12 godzin zajęć praktycznych
Oczekiwane parametry i rozwiązania technologiczne dla wycinarki laserowej:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

pakiet technologiczny obejmujący: automatyczną wymianę dysz, ustawianie wiązki (promienia) lasera i kontrolę
stanu soczewki,
technologię optymalizacji procesu cięcia grubych blach - od grubości 10mm wzwyż,
technologię cięcia jedną głowicą tnącą,
technologię szybkiego cięcia cienkich blach sprężonym powietrzem i azotem,
napęd silnikiem typu Torque lub równorzędny,
technologię dowolnych linii rozkrawania,
system mikropołączeń ze ścieżką najazdową,
technologię kontynuacji cięcia od dowolnego punktu,
automatyczny pomiar odstępu pomiędzy dyszą głowicy, a powierzchnią blachy w czasie procesu cięcia,
technologię automatycznego wykrywania plazmy,
technologię automatycznego sterowania mocą lasera,
technologię wycinania otworów o małej średnicy,
urządzenie do czyszczenia listew nakładczych palet wycinarek laserowych.

Uprzejmie prosimy o składanie ofert na formularzu zapytania ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego
Wybór dokonamy na podstawie kryterium: ceny.
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Pisemne oferty proszę składać w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zapytania na adres:
PRO-WAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Zwycięstwa 278, 75-671 Koszalin
Ofertę można również przesłać mailem na adres: o.formela@pro-wam.pl

Z poważaniem
Marek Las – Prezes Zarządu:

Jarosław Burzak – Wiceprezes Zarządu:
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