Ogłoszenie o przetargu na dostawę linii do produkcji folii kalandrowanej PVC.
I Zamawiający:
PW Plastic Sp. z o.o.
Plac Moniuszki 8
42-350 Koziegłowy
e-mail: choinki2008@gmali.com
II Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja linii do produkcji folii
kalandrowanej PVC.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 42994200 - Maszyny do przerobu
tworzyw sztucznych
Wymagania linii:
Linia charakteryzować się będzie następującymi parametrami:
1- wydajność około 600kG/h,
2- zakres szerokości produkowanych folii do 1100mm,
3- zakres grubości produkowanych folii - od 0,10 do 0,60 mm,
4- napięcie zasilania 3x400V,
5- maksymalny pobór mocy do 245kW,

Specyfikacja techniczna:
1. mieszalnik gorąco - zimny
2. podajnik taśmowy zapewniający transport do wytłaczarki planetarnej
3. wytłaczarka planetarna,
4. przesiewacz wibracyjny,
5. zespół kalandrów składającego się z pięciu walców ułożonych w
kształcie litery "L" ogrzewanych przeponowo olejem,
6. zespół walców chłodzących ( 9 wałków ) chłodzonych wodą
7. młynek do mielenia obrzeży folii
8. nawijarka folii dwustanowiskowa
9. duży młynek do mielenia folii
III Wymagania zamawiającego w związku z przedmiotem zapytania
1. Wartość netto oraz brutto przedmiotu zamówienia.
2. Termin ważności oferty.

3. Specyfikacja techniczna urządzeń mająca odniesienie do parametrów
technicznych opisanych w pkt II zamówienia
4. Warunki płatności oraz dostawy
5. Czas realizacji zamówienia (maksymalnie do 30.06.2017r.)
6. Warunki gwarancji.
IV Kryteria wyboru oferty:
 Cena - 80%,
Wyliczona wg wzoru: cena najtańszej oferty/cena oferty ocenianej * 80pkt
 Gwarancja – 20%
Wyliczona wg wzoru: miesiące gwarancji oferty o najdłuższym okresie
gwarancji/ miesiące gwarancji oferty ocenianej * 20pkt
V Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
VI Do udziału w postępowaniu wykluczeni są oferenci, którzy:
są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
VII Pozostałe wymagania dotyczące procedury wyboru dostawcy:
 Gwarancja co najmniej 12 miesięcy
 Minimalny okres związania z ofertą: 3 miesiące
 Dodatkowe informacje na temat zamówienia dostępne tylko i wyłącznie
drogą elektroniczną
VIII Oferty prosimy składać w terminie do dnia 10 stycznia 2017r. do
godziny 15.00, osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem
kuriera bądź na adres poczty elektronicznej: choinki2008@gmail.com

Strona 2 z 2

