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Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych 

Oddział w Poznaniu 

 

Ogłasza konkurs na wykonanie 

2 sztuk pras hydraulicznych 

zgodnie z poniższym opisem 

 

I. Przedmiot zamówienia 

1. Dwie sztuki pras hydraulicznych o nacisku maksymalnym 30 ton 

przeznaczonych do zamontowania w komorach rękawicowych wraz z 

agregatami ciśnieniowymi wolnostojącymi. 

 

2. Opis techniczny: 

- typ konstrukcji – konstrukcja ramowa lub słupowa 

- skok siłownika – 150 mm, zakres pracy siłownika regulowany 

każdorazowo w czasie pracy przez operatora za pomocą przycisków 

„góra”, „dół” 

- średnica tłoczyska siłownika – około 110 mm 

- zakończenie tłoczyska – nasadka płaska o średnicy od 110 do 125mm 

- średnica tłoka siłownika – około 140 mm 

- wymiary pola roboczego pod tłokiem 

 + wysokość robocza (od blatu stolika roboczego do dolnej 

płaszczyzny tłoczyska z nasadką płaską) – 210 mm 

 +wymiary poziome blatu stolika pod tłokiem – nie mniejsze niż 

260x190 mm 

- maksymalny nacisk – 30 ton 

- możliwość regulacji siły nacisku w zakresie od 5 do 30 ton  

z dokładnością 0,1-0,2 tony 

- bez blokady obrotu tłoczyska wokół własnej osi 

- rysunek poglądowy zamieszczona na str. 3 niniejszego ogłoszenia 

- interfejs z przyciskami sterowania powinien być demontowalny 

 

3. Pozostałe wymagania” 

 

- bez osłon – prasa umieszczona będzie w komorze rękawicowej, 

wymagane jest dwuręczne sterowanie 

- bezpieczne napięcie sterowania prasą – 24V 

-  wymagany jest znak CE 

- bez chłodzenia oleju 

- długość przewodów hydraulicznych - 3 m 

- zakończenia przewodów hydraulicznych – śrubunki z gwintem M14x1,5 

- długość przewodów do sterownika - 5 m 

- długość przewodu zasilającego – 5 m 
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- dodatkowe wyposażenie zestawu w dwa przewody hydrauliczne o 

długości 700 mm i 800 mm zakute z jednej strony nakrętką, z drugiej 

strony kolankiem z gwintem M14x1,5 

 

II. Sposób składania ofert 

1. Oferty należy składać wyłącznie na całość przedmiotu zamówienia. 

 

2. Termin składania ofert – 19.09.2022. 

 

3. Miejsce składania ofert – oferty należy przesyłać na adres: 

slawomir.styczynski@imn.lukasiewicz.gov.pl 

 

4. Oferta powinna zawierać: 

 

 numer i datę sporządzenia oferty 

 cenę netto i brutto jednego kompletu + agregat ciśnieniowy + 

przewody (należy podać w PLN, kwotę należy podać również 

słownie) 

 koszty transportu (należy podać w PLN, kwotę należy podać 

również słownie) 

 wartość netto i brutto wykonania całości zamówienia (należy 

podać w PLN, kwotę należy podać również słownie) 

 termin wykonania – nie później niż do dnia 10.12.2022. 

 okres gwarancji na czas nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia 

przekazania zamawiającemu (należy podać ilość miesięcy) 

 warunki płatności 

 ważność oferty nie krótszą niż 30 dni 

 dostawę do zamawiającego pod adres 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych 

Oddział w Poznaniu 

Dział Produkcji Specjalnej 

Wierzenica, ul. Kręta 12, 62-006 Kobylnica 

 pełną nazwę adres Wykonawcy oraz dane kontaktowe. 

 

III. Sposób oceny oferty 

1. Oferty należy składać zgodnie z opisem podanym w p. II. 

 

2. Oferty obejmujące część zakresu zamówienia, niekompletne, 

złożone po terminie lub na inny adres nie będą uwzględniane. 

 

3. Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające wymagania 

podane w niniejszym ogłoszeniu. 

 

4. Kryterium oceny ofert – wybór oferty o najniższej cenie 

 

IV. Dodatkowe informacje 

Wszelkie wątpliwości techniczne prosimy wyjaśniać z Sławomirem 

Styczyńskim, tel. 507 065 333, e-mail 

slawomir.styczynski@imn.lukasiewicz.gov.pl w godzinach 6:00-14:00. 

mailto:slawomir.styczynski@imn.lukasiewicz.gov.pl
mailto:slawomir.styczynski@imn.lukasiewicz.gov.pl
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