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Zapytanie ofertowe Nr 2/08/2013 
 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie całościowej oferty drogą E-Mail  na 
urządzenie drukujące 3D  o następujących parametrach : 
 
Urządzenie drukujące przy wykorzystaniu technologii MEM, jako materiał używające 
termoplastycznych tworzyw sztucznych- ABS 
Minimalne wymagane wymiary komory roboczej: 150mm x 150mm x 150 mm 
Regulowana grubość nakładanych warstw bez konieczności zmiany dysz: w zakresie 
0,15 – 0,30 mm 
Liczba głowic: 2 ( jedna do podawania materiału modelowego, druga dedykowana do 
budowy podpór wspierających ) 
Głowica drukująca materiałem modelowym powinna być nieruchoma w celu 
zwiększenia dokładności wydruku, głowica budująca podpory wspierające powinna 
być ruchoma aby wyeliminować ryzyko zniszczenia drukowanego modelu w procesie 
jego tworzenia.  
Komora robocza grzana i izolowana aby zagwarantować powtarzalność 
wykonywanych modeli. 
Regulowana temperatura wewnątrz komory roboczej z poziomu dołączonego 
oprogramowania w zakresie 30-100 stopni Celsjusza. 
Wymagana dokładność wydruku: 0,2mm w osiach X, Y i Z 
Możliwość użycia materiału podporowego wyłamywanego oraz wypłukiwanego. 
Możliwość drukowania podpór wspierających systemem dzielonym używającym 
zarówno materiału podporowego jak i modelowego, w celu oszczędzania materiału 
podporowego. 
Oprogramowanie umożliwiające obsługę drukarki bez limitu licencji, pracujące na 
formatach plików: CLI,CMS, STL 
Oprogramowanie powinno umożliwiać dzielenie modeli STL, ich naprawę oraz 
sprawdzenie poprawności ich geometrii. 
Komora robocza zabezpieczona przed otwarciem podczas procesu drukowania. 
Komora, w której znajdują się materiały powinna być izolowana i zapewniać warunki 
przeciwdziałające chłonięciu wilgoci przez materiał ABS. 
Drukarka powinna być wyposażona w wymienny stolik, umożliwiający usunięcie 
części z drukowanych modeli bez potrzeby przerywania drukowania. 

Dostawa kompletnego zestawu  musi nastąpić przed 15.09.2013 



Dokładna specyfikacja znajduje się w naszej firmie i może być w każdej chwili 
udostępniona. 
 
Wystawiona oferta powinna zawierać co najmniej: 

• Nazwę i adres oferenta, 
• Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, 
• Wartość oferty (netto oraz brutto), 
• Termin ważności oferty nie krótszy niż  do 30.09.2013 
• Termin dostawy. 

Oferta może zawierać również dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, warunki 
płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, 
kosztorys ofertowy. 
 
 
Termin składania oferty upływa w dniu      16.08.2013                                                     
                                                                                                           
          
Kryteria wyboru oferty: 
 
1. Cena 100 % 
 
Sławomir Sołtys 
 
bmo@bmo.pl 
Tel. +48 17 86 00 540 
Fax +48 17 86 00 543 


