09 styczeń 2017 roku
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pieczęć zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Przedmiot zamówienia: System etykietujący - 1 komplet
2. SPECYFIKACJA:
System składający się z etykieciarki i detektora metali z wagą dynamiczną
ETYKIECIARKA:
• stanowisko ma umożliwiać etykietowanie produktów na skalę przemysłową.
• podawanie wyrobów do etykietowania może odbywać się potokowo lub ręcznie
• etykieciarka będzie wyposażona w 2 zestawy aplikatorów działających w tandemie. W skład
jednego zestawu wchodzą 2 aplikatory – do etykietowania od dołu i od góry.
• cztery czujniki detekcji produktu z lustrami• długość całkowita: 2300 mm
• wysokość położenia taśm transportowych: 950 +/- 20mm• prędkość taśm: 30-50m/min
(nastawa bezstopniowa)

DETEKTOR METALU WRAZ Z WAGĄ DYNAMICZNĄ:
CHARAKTERYSTYKA GŁOWICY:
• Standardowy zakres działania od 30 do 833Khz
• Automatyczny wybór innej częstotliwości roboczej dla każdego produktu niezależnie.•
Certyfikat kalibracji głowicy detektora,
• Średnica metalu wykrywanego (kulka): Żelazo: 1,5-2,0mm, Nie żelazo: 2,0-2,5mm, Stal
nierdzewna: 3,5 – 4,5mm• Otwór pomiarowy: 250mm x 150mm• IP65
• Dołączony zestaw testerów.
CHARAKTERYSTYKA WAGI DYNAMICZNEJ:
• Zakres ważenia: 50g – 1500g

• Podwójny system odrzutu – dysza ze sprężonym powietrzem do zamykanego kosza.
• Typ taśmy – dopuszczona do przemysłu spożywczego
• Klasa dokładności XIII (1)
• Działka elementarna e=1g

Oferta ma zawierać transport do siedziby zamawiającego, montaż i pierwszy rozruch oraz
min. 12 miesięczną gwarancję.

1. Warunki udziału w postępowaniu ofertowym:
 dostarczenie oferty spełniającej warunki zapytania ofertowego, osobiście lub
listownie do dnia 20 styczeń 2017 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 20 styczeń 2017 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 10 tygodni od złożenia zamówienia
6. Termin ważności oferty: minimum 3 miesiące.
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podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Zamawiającego

