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 Poznań, dnia 26.05.2020 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 15/02/05/2020/ZS/POIR 
 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz -  

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych 

ul. Starołęcka 31 

60-963 Poznań 

NIP: 777-00-03-280 

REGON: 000033614 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

Przedmiotem zamówienia jest: Drobny sprzęt laboratoryjny. 

1. Tokarko-frezarko-wiertarka – 1 szt. 

Centrum obróbcze musi umożliwiać wykonywanie operacji wiercenia, frezowania i toczenia. 

Dane techniczne tokarki: 

• moc silnika - min. 500 W 

• regulowana prędkość obrotowa wrzeciona: minimalna prędkość – 150 - 200 obr/min, 

maksymalna prędkość – co najmniej 1600 obr/min 

• średnica toczenia nad łożem - min. 300 mm 

• średnica toczenia po wybraniu mostka - min. 140 mm 

• stożek wrzeciona - MT4 

• skok gwintu - min. 0,5-3 mm 

• posuw wzdłużny - min. 0,05- 0,5 mm/obr 

• stożek tulei konika - MT3 

• własna podstawa 

 

Dane techniczne wiertarko-frezarki: 

• maksymalna średnica wiercenia - min. 20 mm 

• odległość końcówki wrzeciona od stołu - min. 240 max.320 mm 

• odległość wrzeciona od kolumny - min. 170 mm 

• głowica obrotowa - 360o 

• stożek wrzeciona - MT3 

• obroty wrzeciona - regulowane od min. 125 do co najmniej 1600 obr/min 

• maksymalny skok wrzeciona - min. 80 mm 

• skok pionowy głowicy frezarskiej - min. 80 mm 
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2. Wyposażenie dodatkowe: 

a) Zestaw noży tokarskich 10x10 mm – 11 szt. 

Zestaw noży tokarskich 10x10mm z wysokogatunkowej stali w etui. Ostrza noży z węglika 

spiekanego. Zestaw ten powinien zawierać 11 rodzajów  noży: 

• DIN 4971R - nóż tokarski prosty prawy 

• DIN 4972R- nóż tokarski wygięty prawy 

• DIN 4973R- nóż tokarski wytaczak prosty prawy 

• DIN 4974R- nóż tokarski wytaczak spiczasty prawy 

• DIN 4975 - nóż tokarski spiczasty 

• DIN 4976- nóż tokarski szeroki 

• DIN 4977R - nóż tokarski czołowy prawy 

• DIN 4978R - nóż tokarski boczny wygięty prawy 

• DIN 4980L- nóż tokarski boczny odsadzony lewy 

• DIN 4980R - nóż tokarski boczny odsadzony prawy 

• DIN 4981R - nóż tokarski przecinak prawy 

 
b) Zestaw frezów palcowych HSS – 20 szt. 

• średnice frezów: 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 18; 20 [mm] 

w tym dla każdej średnicy: 

• 10 frezów DIN 327 D - 2 ostrza tnące 

• 10 frezów DIN 844 B -  4 ostrza tnące 

• pokryte tytanem 

• z dołączonym etui 

 

• Oprawa zaciskowa z nakrętką na tulejki ER32 mocowana na chwyt Morse’a 
MK3 – 1 szt. 

Oprawka zaciskowa z chwytem Morse'a do tulejek ER32 (DIN6499) do narzędzi z chwytem 

walcowym zakres 2-20 mm. 

 

c) Zestaw tulejek zaciskowych ER32 – 18 szt. 

Zestaw 18 sztuk hartowanych tulejek zaciskowych ER32 w etui z zakresem mocowania 2-20 

mm. Tulejki przystosowane do narzędzi z chwytem walcowym. 

 

Zakres mocowań: 3-2, 4-3, 5-4, 6-5, 7-6, 8-7, 9-8, 10-9, 11-10, 12-11, 13-12, 14-13, 15-14, 

16-15, 17-16, 18-17, 19-18, 20-19 [mm]. 

 

d) Kieł tokarski obrotowy – 1 szt. 
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• Mocowanie: stożek Morse’a MK3 

• zgodność z normą: DIN 338 

• kąt wierzchołkowy: 60o 

 
e) Uchwyt wiertarski samozaciskowy – 1 szt. 

• zakres mocowania: 1-16 mm 

• gwint: MK2 15-18 mm 

• trzpień stożkowy: B16 na MK2 

• zakres mocowania: 1-16 mm 

f) Tuleja redukcyjna MK3 2 1751 PTPa DIN 228 – 1 szt. 

Tuleja redukcyjna krótka z chwytem stożkowym Morse'a odmiany A i gniazdem stożkowym 

Morse'a odmiany A. Tuleja hartowana, szlifowany stożek wewnętrzny oraz zewnętrzny. 

 

g) Tuleja redukcyjna MK2 1 1751 PTPa DIN 228 – 1 szt. 

Tuleja krótka z chwytem stożkowym Morse'a odmiany A i gniazdem stożkowym Morse'a 

odmiany A. Tuleja hartowana, szlifowany stożek wewnętrzny oraz zewnętrzny. 

 

h) Zestaw nawiertaków do nakiełków HSS – 5 szt. 

• zgodność z normą: DIN 333 (typ A) 60° 

• rozmiar  nawiertaków: 2; 3,15; 4; 5; 6 [mm] 

i) Zestaw wierteł do metalu 1-13 mm HSSE - 25 szt. 

Zestaw wierteł do metalu 1-13 mm do stali nierdzewnej, wiertła kręte cylindryczne NWKa, 

zgodne z normą DIN 338. Wiertła przeznaczone do wiercenia otworów w bardzo twardych i 

trudnoobrabialnych materiałach takich jak: stale stopowe, stal nierdzewna, stal 

kwasoodporna, żaroodporna i żarowytrzymała, staliwo, różne gatunki żeliw, metale i inne. 

• Materiał - stal szybkotnąca HSS-E z dodatkiem kobaltu – 5% 

• Zestaw w etui 

• Średnice wierteł w zestawie: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 

8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0; 12,5; 13,0 mm 

 

j) zestaw wierteł HSCO do stali nierdzewnej 1-10 mm – 19 szt. 

Zestaw profesjonalnych wierteł spiralnych HSCo typ RN 19 sztuk zgodnych z DIN 338. 

• Kąt wierzchołkowy 130° 

• Polerowana część stożkowa 

• Szlifowane krzyżowo wykończenie, wersja samocentrująca 
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• wiertła 1,0÷10,0 mm, wzrastająco co 0,5 mm 

• etui 

 

k) Zestaw gwintowników maszynowych do stali nierdzewnej – 7 szt. 

• Gwintowniki M DIN 371 / 376 Form C / 35° RSP HSS: 7 szt. 

• Rozmiary gwintowników: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 

• Kształt: Form C/35° RSP ca 

• HSS-CO5% - do stali nierdzewnej - INOX 

 

j) Imadło maszynowe 1 szt. 

Imadło maszynowe z możliwością montażu na tokarce. 

• Rozstaw szczęk min. 120 mm 

• Mocowanie na otworach podłużnych 

 

k) Zestaw wkrętaków długich – min. 4 szt. 

Zestaw co najmniej czterech długich wkrętaków (krzyżakowych i płaskich), 

• Długość – min. 400 mm 

• Końcówki magnetyczne 

 

3. Zestaw narzędzi ręcznych – 127 szt. 

 

Zestaw profesjonalnych narzędzi ręcznych w dedykowanej walizce składający się z 

następujących elementów: 

Klucze nasadowe z chwytem 1/4": 

• 12 szt. - nasadki 6-kątne 1/4": 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm 

• 5 szt. - nasadki długie 6-kątne 1/4": 7; 8; 10; 12; 13 mm 

• 5 szt. - nasadki E 1/4": E4; E5; E6; E7; E8 

• 1 szt. - grzechotka 1/4" 36 zębów 

• 1 szt. - przegub 1/4" 

• 2 szt. - przedłużki uchylne 1/4" L-50 mm i L-150 mm 

• 1 szt. - pokrętło z przetyczką 1/4" 

• 1 szt. - przedłużka 1/4" L-75 mm 

• 1 szt. - przedłużka elastyczna 1/4" 

Klucze nasadowe z chwytem 1/2": 

• 18 szt. - nasadki 6-kątne 1/2": 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 

27; 30; 32 mm 
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• 7 szt. - nasadki długie 6-kątne 1/2": 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm 

• 8 szt. - nasadki E 1/2": E10; E12; E14; E16; E18; E20; E22; E24 

• 1 szt. - grzechotka 1/2" 36 zębów  

• 1 szt. - przegub 1/2" 

• 2 szt. - klucze do świec 1/2" 16 i 21 mm 

• 1 szt. - przedłużka uchylna 1/2" L-50 mm 

• 1 szt. - pokrętło łamane 1/2" L-375 mm 

• 1 szt. - pokrętło z przetyczką 1/2" L-250 mm 

Narzędzia ręczne różne: 

• 19 szt. - klucze płasko-oczkowe: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 

24; 27; 30; 32 mm 

• 6 szt. - klucze oczkowe otwarte: 8x10; 9x11; 12x13; 14x17; 17x19 mm 

• 9 szt. - klucze ampulowe gięte: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm 

• 7 szt. - klucze gięte Torx: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 

• 5 szt. - przecinaki, wybijak, przebijaki i punktak (M64105S): wybijak 4x150 mm, 

przecinaki: 5x130 mm i 12x130 mm, przebijak 3 x 120 mm, punktak nr 2x120 mm 

• 1 szt. - szczypce nastawne 10" 

• 1 szt. - szczypce do cięcia 6" 

• 1 szt. - kombinerki 7" 

• 1 szt. - chwytak magnetyczny teleskopowy 

• 1 szt. - młotek ślusarski 500 g 

• 3 szt. - wkrętaki krzyżowe: PH1x75; PH2x38; PH2x100 

• 3 szt. - wkrętaki płaskie: 6,5x38; 6x100; 5x785 

• klucze płasko oczkowe wykonane ze stali chromowo-wanadowej, chromowane, 

ulepszone cieplnie, spełniają wymogi normy DIN 3133 

• klucze oczkowe otwarte wykonane ze stali chromowo -wanadowej, chromowane, 

ulepszone cieplnie, spełniają wymogi normy DIN 3118 

• klucze ampulowe gięte oraz klucze kątowe TORX wykonane z materiału S2 

• chwytak magnetyczny teleskopowy o maksymalnej długości co najmniej 580 mm i 

udźwigu 1,6 kg 

• groty wkrętaków wykonane ze stopu stali chromowo-molibdenowo-wanadowej, 

namagnesowane 

• śrubokręty z serii spełniające wymogi normy DIN 5263 

• klucze nasadowe wykonane ze stali chromowo-wanadowej 

• nasadki  spełniające normę DIN 3124 (nasadki 6-kątne) oraz normę DIN 3120 

(nasadki E-TORX) 

• grzechotki wyposażone w 36- zębowy mechanizm zapadkowy, rękojeści wykonano ze 

stali chromowo-wanadowej ulepszonej cieplnie, kwadrat ze stali 

chromowo-molibdenowej, posiadające przycisk szybkiego zwalniania nasadek 
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4. Ostrzałka do noży, nożyczek i wierteł – 1 szt. 

• Napięcie: 230 V 50 Hz 

• Moc: 70 W 

• Max. prędkość obrotowa: 4800 obr/min 

• Max. średnica wierteł: 3-10 mm 

• Średnica tarczy ostrzącej: 55 mm 

• Ostrzy proste krawędzie dłut i ostrza strugu o szerokości 6-51 mm  

 

5. Prasa hydrauliczna – 1 szt. 

Dane techniczne urządzenia: 

• siła nacisku: min. 8 ton 

• szerokość robocza: min. 320 mm 

• półka robocza: przestawna, co najmniej 4 poziomy regulacji 

• skok półki roboczej: min. 65 mm 

• skok tłoka: min. 130 mm 

 

Kod CPV 31720000-9 

 

Uwzględnia się tylko oferty z okresem gwarancji nie krótszym niż 12 miesięcy. 

 

III. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH. 

IV. WARUNKI W UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

 
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:  

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia i nie spełniają żadnej z 

przesłanek zapisanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawa zamówień publicznych, 

- nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w Jego imieniu lub 

osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej i posiadaniu w 

niej co najmniej10 % udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub 

zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w 

stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia 

lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki 

lubkurateli.  

 

- spełniają warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zapisane w art. 22 ust. 

1 pkt 2)  
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Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  

 

V. DOKUMENTY LUB OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W    POSTĘPOWANIU: 

 

Zamawiający uzna warunki za spełnione na podstawie złożonego przez Wykonawcę 

oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu 

wykluczenia z postępowania - wzór oświadczenia stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 i  

oświadczeniu o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - wzór oświadczenia stanowi 

ZAŁĄCZNIK NR 2. 
 

VI.    KRYTERIA OCENY OFERTY: 

 

1. Ocenie według poniższych kryteriów podlegać będą tylko oferty nieodrzucone oraz 

spełniające wszystkie wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym. 

2.Oferty będą oceniane według następujących kryteriów : 

 

a) Cena 

 

80% cena liczona wg wzoru: 

 

najniższa cena oferty               x 80% 

cena badanej oferty 

 

b) Termin realizacji 

 

20 % termin realizacji  liczony wg wzoru: 

 

termin realizacji najkrótszy    

 termin realizacji badanej oferty      x 20 %       

3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą liczbę punktów. 

4. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oceniana oferta to 100 pkt. 

5. Przyjmuje się, że 1%=1pkt. 

 

VII.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

 

14 dni od dnia podpisania umowy 

 

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: 

- poczty elektronicznej: przesłana oferta powinna mieć formę skanu, 

 na adres ujma@pimr.poznan.pl,  

- poczty tradycyjnej, kurierem lub dostarczona osobiście na adres: 

mailto:ujma@pimr.poznan.pl
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Sieć Badawcza Łukasiewicz-Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych 

ul. Starołęcka 31 60-963 Poznań 

 

IX. TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 03.06.2020 r. DO GODZ. 

23:59 

 

Osoby do kontaktu:  

- w sprawach formalnych: Justyna Ujma, e-mail: ujma@pimr.poznan.pl,  tel. kom. 514796360 

- w sprawach technicznych: Agata Bieńczak, e-mail: agata@pimr.poznan.pl, tel. 504109717  

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: 

- http://www.pimr.poznan.pl 

- http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

X. ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych, 

Załącznik n r 3 - Wzór formularza ofertowego,  

ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA DOŁĄCZENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 3 SPECYFIKACJI 

OFEROWANEGO SPRZĘTU 

Załącznik nr 4 – Wzór umowy 

 

mailto:ujma@pimr.poznan.pl
mailto:agata@pimr.poznan.pl
http://www.pimr.poznan.pl/
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

