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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Sukcesywna dostawa układów elektronicznych zrealizowanych w technologii CNC, zgodnie z dostarczoną 
specyfikacją. 

 
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wytworzenie układów elektronicznych zrealizowanych w technologii CNC 

na podstawie dostarczonej przez zamawiającego specyfikacji oraz dostawę do siedziby zamawiającego. 
2. Wymagania dotyczące układów elektronicznych: 

 materiał: aluminium AL. 6082 

 masa: proporcjonalnie od 1 kg surówki dla kategorii 1 do maksymalnie 3 kg w kategorii 5. 

 wykonanie gwintów dla śrub zgodnie z dostarczonymi instrukcjami 

 wykonanie wnętrza struktury z dokładnością do 50 μm 

 termin dostawy: ustalany przy konkretnym zamówieniu, ale nie dłuższy niż 21 dni kalendarzowych  

 rozmiar struktury: 

Kategoria Powierzchnia obróbki w mm² sztuk 

1 1 - 15000 1 

2 15001 - 34000 2 

3 34001 - 54000 3 

4 54001 - 74000 2 

5 74001 - 95000 1 

 
3. Każde zamówienie będzie zlecane odrębnym mailem, który będzie zawierał niezbędne informacje  

do wykonania układu, takie jak: 

 pliki .step; 

 rysunki techniczne – po uzgodnieniu z wykonawcą.  
4. Maksymalna liczba wykonanych układów w ramach przedmiotu zamówienia: 9 sztuk. Faktyczna liczba 

wykonanych układów zostanie określona po wykonaniu dostawy. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu zamówienia w całości, to jest  

w ilościach wskazanych w pkt. 4. Rzeczywista liczba układów będzie ustalona po wykonanej dostawie. 
6. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej  

i zawodowej. 
7. 1.   Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej jeżeli wykaże, że: 

1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  min. 4 dostawy  układów elektronicznych 
zrealizowanych w technologii CNC, 

2) dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia: 
a) projektantem układów elektronicznych obsługującym oprogramowanie CAD.  

7.2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej jeżeli wykaże, że:  
1) dysponuje sprzętem umożliwiającym precyzyjną obróbkę materiału w technice CNC. 

8. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej 
 przesłanych plików otrzymuje gotowy produkt. 

 
 


