10 lutego 2016 roku
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pieczęć zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiot zamówienia:

1. Automatyczna linia pakująca przeznaczona do pakowania humusu i antipasti z
foliowaniem tacek
2. Deklownica - Automatyczna maszyna mocowania wieka na wcisk
SPECYFIKACJA:







1. Automatyczna linia pakująca przeznaczona do pakowania humusu i antipasti z
foliowaniem tacek, zawierająca:
Przenośnik łańcuchowy - dwutorowy z podwójnym łańcuchem, odpowiedni do
przenoszenia tacek w kierunku maszyny foliującej. Ruch przenośnika o całkowitej
długości 7 metrów zasilany silnikiem napędowym maszyny foliującej. Przenośnik
działający nieprzerwanie z możliwością modyfikowania jego prędkości z panelu
kontrolnego. Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304. Wszystkie spawy typu TIG.
Konstrukcja łatwa do czyszczenia, tzn. unikanie kontaktu pomiędzy wydłużonymi płaskimi
powierzchniami i brak zamkniętych zagłębień mogących gromadzić wodę i brud.
Podajnik tacek - automatyczny podajnik tacek przystosowany do podawania tacek
o średnicy 115mm oraz tacek o wymiarze 145mmx100mm na przenośnik łańcuchowy.
Napełniacz składający się z : 4 tłoków napełniania, 4 zaworów napełnienia, czujników
poziomu produktu
Automatyczna maszyna foliująca w technologii zgrzewu termicznego z wykorzystaniem
próżni i gazu.
 Maksymalny rozmiar foliowanej tacki to 840 mm długości i 330 mm szerokości.
 Maszyna odpowiednia do foliowania w technologii zgrzewu termicznego
z wykorzystaniem próżni i gazu.
 Mechaniczny docisk narzędzia zgrzewającego.
 Narzędzie foliowania tacek o średnicy 115m w technologii zgrzewu termicznego
z wykorzystaniem próżni i gazu. Wymagana wydajność 120 tacek/minutę.
 Narzędzie foliowania tacek o w wymiarze 145mmx100mm w technologii zgrzewu
termicznego z
wykorzystaniem próżni i gazu. Wymagana wydajność 100
tacek/minutę.
 Pompa próżniowa o wydajności 300 m3.
 Możliwość foliowania tacek folią z nadrukiem.






Regał na narzędzia z możlwiością wstępnego nagrzania narzędzia
Urządzenie umożlwiające łatwą zmianę narzędzia.
System liniowania tacek z dwóch rzędów na jeden.
Deklownica. Automatyczna maszyna mocowania wieka na wcisk przystosowana do
deklowania tacek średnicy 115mm z wydajnością 120 tacek na miutę oraz tacek o
wymiarze 145mmx100mm z wydajnością 100 tacek na minutę.
 Taśma łącząca automatyczną maszynę foliującą z maszyną mocowania wieka na
wcisk.

2. Deklownica:
 Automatyczna maszyna mocowania wieka na wcisk przystosowana do deklowania
tacek o wymiarze 140mmx90mm z wydajnością 60 tacek na miutę oraz tacek
o wymiarze 134mmx100mm z wydajnością 60 tacek na minutę.
 Taśma łącząca automatyczną maszynę foliującą z maszyną mocowania wieka na
wcisk.

W ofercie oferent zobowiązany jest do ujęcia wszystkich niezbędnych maszyn i urządzeń, nie
wymienionych powyżej, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i użytkowania
automatycznej linii pakującej.
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 25 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 25 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

