
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do wyposażenia warsztatów szkolnych w zakresie urządzeń do obróbki blach dla Zespołu Szkół Technicznych w Płocku dla potrzeb
realizacji  projektu współfinansowanego ze środków Unii  Europejskiej  pn. „Rozwój, praca,  możliwości.  Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół
Technicznych w Płocku” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. 

Sprzęt zaproponowany przez Wykonawcę musi być nowy, nieużywany. Sprzęt powinien posiadać wszelkie certyfikaty i dopuszczenia. Zaproponowany sprzęt musi być kompletny,
posiadać niezbędne oprogramowanie i instrukcje umożliwiające spełnianie swoich funkcji. Sprzęt musi posiadać co najmniej deklarację WE, oznaczenie CE oraz inne wymagane
przepisami prawa deklaracje zgodności. Sprzęt musi być fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich. Sprzęt powinien posiadać dołączone niezbędne instrukcje /
dokumentację techniczno-ruchową i  inne materiały dotyczące użytkowania w języku polskim. Zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt powinien spełniać wymogi określone
obowiązującymi  przepisami  prawa,  w tym m.in.  odpowiadać zapisom ROZPORZĄDZENIA  MINISTRA GOSPODARKI  z  dnia  21  października  2008  r.  w sprawie  zasadniczych
wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.).

Dostarczany sprzęt jest skierowany dla uczniów uczęszczających do Technikum nr 3 w Płocku oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Płocku.

Dostawa sprzętu będzie należała do obowiązków Wykonawcy i na koszt Wykonawcy. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało wniesienie sprzętu w miejsce wskazane przez
Odbiorcę, montaż sprzętu, uruchomienie sprzętu oraz przeszkolenie wskazanych przedstawicieli Odbiorcy. 

Zaproponowany sprzęt powinien objęty co najmniej 2 letnią gwarancją. Wykonawca powinien zapewnić serwis gwarancyjny. Serwis gwarancyjny będzie jednym z kryteriów
oceny ofert. 

Lp Pozycja z 
budżetu 
projektu

Opis przedmiotu zamówienia j.m. Ilość 

1 Zad. 10 poz. 10 Gilotyna do blachy

Minimalne wymagane parametry urządzenia:

Urządzenie do mechanicznego cięcia blachy (nożyce gilotynowe).

Minimalna grubość: ciętej blachy minimum od 3,2 - 4 mm.

szt 1



 Minimalna szerokość ciętej blachy ok. 1250 - 2000 mm.

  Moc silnika 4 - 7,5 kW

  Urządzenie powinno być wyposażone w sterownik nożny

    Urządzenie powinno być wyposażone w osłony bezpieczeństwa zgodne z certyfikatami CE

   Urządzenie powinno posiadać funkcję podświetlenia linii cięcia

    Urządzenie powinno być wyposażone w ogranicznik - zderzak tylni min. 500mm

    Do urządzenia powinna być dołączona dokumentacja techniczno-ruchowa / instrukcja użytkowania w języku polskim

    Gwarancja minimum 24 m-ce 

2 Zad. 10 poz. 12 Urządzenie elektryczne do ręcznego ukosowania/frezowania blach 

Minimalne wymagane parametry urządzenia:

Urządzenie powinno umożliwiać wykonywanie skosów o szerokości do ok. 20 mm na blachach o dowolnej grubości, 
możliwość ukosowania rur.

zasilanie elektryczne, 

W zestawie min. głowica skrawająca z kompletem płytek skrawających i kluczy. 

Gwarancja minimum 24 m-ce

szt 1


