Osielsko, 31.10.2013

Nazwa firmy

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający:
P. W. Mac-Graf Jolanta Bela-Synowiec
Ul. Szosa Gdańska 22
86-031 Osielsko

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mac-Graf Jolanta Bela-Synowiec z siedzibą w Osielsku przy
ulicy Szosa Gdańska 22 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 20072013 zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie linii do produkcji folii pęcherzykowej
wraz z nacinaniem poprzecznym.
W przedstawionej ofercie prosimy o zawarcie następujących informacji:

I. PARAMETRY TECHNICZNE:
1. Potwierdzenie możliwości stosowania następujących surowców: LDPE, LLDPE,
MLLDPE, HDPE, POLIAMID, granulat do warstwy klejącej PE i PA, regranulat.
2.System wytłaczania: wielowarstwowe wytłaczanie obydwu warstw folii
pęcherzykowej (bazowej i stanowiącej pęcherzyki) uwzględniające możliwość
zastosowania POLIAMIDU.
3. Szerokość operacyjna folii (po odcięciu ścin bocznych)- 1,5m.
4. Możliwość ograniczenia szerokości wypływu obu warstw folii poprzez
wewnętrzny system przysłaniania ustników dedykowany do folii wielowarstwowej
(do 250 mm na stronę).
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5. Zakres minimalnej grubości/gramatury produkowanej gotowej folii
pęcherzykowej (dwuwarstwowej).
6. System regranulacji i powrotu ścin bocznych do systemu dozowania surowców
(jaka maksymalna szerokość ścin?).
7. Możliwość produkcji folii trójwarstwowej.
8. Maksymalna prędkość produkcji folii, maksymalne zużycie surowców.
9. Dwuosiowy nawijak z automatycznym cięciem oraz automatycznym
podawaniem kleju na gilzę.
10. Kształt i rozmiar pęcherzyka folii (na gotowo) - cylindryczny o średnicy 10 mm
i wysokości 4mm.
11. Poprzeczne nacinanie folii pęcherzykowej w czasie procesu produkcji.

II POZOSTAŁE WARUNKI:

1. Możliwość odbycia spotkań z dotychczasowymi klientami, którzy mogliby
udzielić referencji.
2. Cena podana w walucie EURO musi być ceną całkowitą, uwzględniającą
wszystkie składowe linii do produkcji folii pęcherzykowej.
3. Termin realizacji zamówienia.
4. Maksymalny termin gwarancji.
5. Ważność oferty do 28.02.2014r
6. Oferta powinna zawierać datę sporządzenia.
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III MIEJSCE I TERMINA SKŁADANIA OFERT:

Oferty można wysyłać drogą elektroniczną na adres macgraf@mac-graf.com.pl , pocztą na adres
firmy lub złożyć osobiście w siedzibie firmy w Osielsku 86-031, przy ul. Szosa Gdańska 22.
Oferty należy składać do dnia 16.12.2013r.

IV KRYTERIA OCENY:

Firma Mac-Graf dokona oceny ofert na podstawie wszystkich odpowiedzi udzielonych w
punkcie I i II. Oferty zostaną ocenione przez firmę Mac-Graf w oparciu o kryteria oceny.
W celu uzyskania dodatkowych informacji potrzebnych do przygotowania ofert można
kontaktować się pod numerem telefonu 52 320 34 77 lub elektronicznie pod adresem
macgraf@mac-graf.com.pl

Z poważaniem
Jolanta Bela-Synowiec
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