27 stycznia 2016 roku

.........................................................
pieczęć zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Przedmiot zamówienia: Przenośnik taśmowy podwójny
SPECYFIKACJA:

1. Linia pakowania







przenośnik dolny (płytkowy) - karuzela - 1 szt.
przenośnik górny (płytkowy) - 2-rzędowy - 1 szt.
długość linii - ok. 26 mb
wykonanie kwasoodporne AISI 304
nóżki (do pracy w przetwórni)
prędkości przenośnika regulowana

2. Przenośnik 2-skrętny, podwójny
 wykonanie kwasoodporne AISI 304
 dopasowany wymiarowo tak aby połączył linię pakowania z automatyczną linią
pakującą
 taśmy płytkowa skrętna

3. Przenośnik 2-rzędowy, wprowadzający opakowań do automatycznej linii pakującej
 wykonanie kwasoodporne AISI 304
 przenośnik zainstalowany na wałku biernym automatycznej linii pakującej

4. Manipulator podwójny
 do wsuwania opakowań na przenośnik (między zabieraki) wprowadzający opakowania
na automatyczną linię pakującą

5. Konstrukcja pod instalację + korytka siatkowe + gniazda zasilające wagi (hermetyczne) 44
szt.+ przewód zasilania wag + gniazda 3-fazowe dozownic 44 szt. + przewód zasilania
dozownic
6. Osłony ręczników 24 szt.
7. Stół do pakowania powiększony - 22 sztuki
 wykonanie kwasoodporne AISI 304
 wymiar blatu 1360*743 mm
 mocna konstrukcja z zamkniętego profila (wykonanie nie gastronomiczne a do
przetwórni)
 blat odpowiednio wyprofilowany i ściągany do mycia
 nóżki (do pracy w przetwórni)
Oferta ma zawierać transport do siedziby zamawiającego, montaż i pierwszy rozruch.
1. Warunki udziału w postępowaniu ofertowym:
 dostarczenie oferty spełniającej warunki zapytania ofertowego, osobiście lub listownie
do dnia 08 lutego 2016 roku do siedziby Zamawiającego.
2. Kryteria oceny: jedynym kryterium oceny jest cena o wadze punktowej 100 %. Najtańsza
oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego wygrywa.
3. Termin składania ofert upływa w dniu 08 lutego 2016 roku
4. Warunki wykluczenia:
Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom
powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu
beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

5. Termin realizacji zamówienia: nie później niż 12 tygodni od złożenia zamówienia
6. Termin ważności oferty: minimum 3 miesiące.

............................................................................
podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Zamawiającego

