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ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawg i montaz linii technologicznej do produkcji
folii S-warstwowej

Przedsiqbiorstwo Produkcyjno Handlowo Uslugowe FOL-POL Jacek Borowski z

siedzibq w Kutnie przy ul. J6zef6w 22 realizuje projekt pt, ,,Wdrozenie wynik6w prac B+R

dotyczqcych innowacyjnej folii opakowaniowej", Wniosek o dofinansowanie nr POIR.03,02.O1-

10-0010/18 w ramach podzialania 3.2.I Badanie na rynek Programu Operacyjnego

Inteligentny Rozw6j wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego,

W zwiqzku z powylszym zwracamy siq z pro6bq o przedstawienie oferty na dostawq i

monta2 linii technologicznej do produkcji folii S-warstwowej

1. Zamawiaj4cy i osoby uprawnione do kontaktu z oferentami.

Przedsiqbiorstwo Produkcyjno Handlowo Uslugowe
FOL-POL Jacek Borowski
ul, J6zef6w 22,99-300 Kutno

NIP 7751373575, REGON 670370072

Tel.24 254 44 54

Fax24 254 27 77

Osoby uprawnione do kontakt6w:

Jacek Borowski

tel, +48 607 045 100
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e-mail : jacekb@folpol.com, ol

do wiadomo6ci:

2. Postanowienia og6lne.

mozlifruo6ci skladania ofert czq6ciowych

mozliWo6ci skladania ofert wariantowych

3. Opis przedmiotu zam6wienia.
Przedmiotem zam6wienia jest dostaWa i monta2 linii technologicznej do produkcji
folii 5-warstwowej.

KOD CPV: 42994200-2
Nazwa kodu: Maszyny do przerobu twqrzyw sztucznych

Szczeg6lowa specyfikacja przedmiot zam6wienia znajduje siq w zalqczniku nr 3 do niniejszego
zapytania ofertowego.

Linia powinna by6 wyposazona we wszy$tkie niezbqdne elementy zapewniajqce samodzielnq
pracQ za wyjqtkiem konstrukcji st{lowej, Konstrukcja stalowa bqdzie przedmiotem

oddzielnego postqpowa n ia ofertowego.

Cena oferty powinna zawiera6:

o dostarczenie nowej linii technologi(znej na teren firmy w miejsce wyznaczone do jej
montazu,

Parametry techniczne linii do produkcji folii S-warstwowej
- Liczba ekstruder6w - 5

- Szeroko66 robocza minirnum 2400mm, naksymalna szerokori6 folii 2600 mm

- Gwarantowana wydajno66 min 500 kglh

- Prqdko66 nawoju minimum 200 m/min

- Zakres grubo6ci folii 15-250 mikron6w

- Mozliwe surowce zastosowane do produ

EVA, plastomery i elastomery

ICJi: LDPE, LLDPE, mLLDPE, MDPE, HDPE, PP, mPE,

- PeNna homogenizacja tworzywa ze Srodk em biocydowym

. instalacja linii z udzialem i pod nad[orem technik6w Dostawcy,
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obslugi w siedzibie Dostawcy i ZamawiajEcego.

4- Termin realizacji
Zamawiajqcy jest

po2niejjednak niz

zam6wienia.

zainteresowany ja

do dnia 2O22-OL-BL.

wymaganial

5. Miejsce dostawy.
Przedsiqbiorstwo Produkcyjno Ha

ul. J5zef6w 22,

99-300 Kutno

Uslugowe FOL-POL Jacek Borowski

6. opis warunk6w udzialu w pos+epowaniu oraz sposobu dokonywania oceny
spelnienia tych warunk6w.
6'1.O udzielenie zann6wienia mogq siq ubiega6 Wykonawcy, kt6rzy lqcznie spelniajq

nastqpujqce warunki:

6.1.1. Posiadajq uprawnienia do w[konywania okre6lonej dzialalno6ci lub

czynno5ci jezeli przepisy prawa nakladajq obowiqzek posiadania takich

u prawnief .

6.1.2. Nie ogloszorro upadlo6ci w sfiosunku do wykonawcy, nie zlo2ono wniosku o

upadlo56 Wykonawcy, nie ot[ruarto w stosunku do Wykonawcy postqpowania

likwidacyjnego.

6'1.3. Znajduiq siq w sytuacji eko/pomicznej i finansowej zapewniaiqcej

wykonanie p,rzedmiotu zamdwienia.

6.L'4. Posiadajq niezbqdnq wiedzq i do6wiadczenie do wykonania zam6wienia. oferent
powinien ok:.azac referencje lub listq wykonanych zam6wierl dla minimum 5 firm,

dla kt6rych zrealizowa{ podobhe zam6wienie z ostatnich 3 lat,

Zastrzega my mozl iwo56 we rfyfi kacj i przekazanych i nformacj i. W przypad ku

negatywnej weryfikacji inforfmacji podanych w oriwiadczeniu oferta zostanie

wykluczona.

6.2. Ocena spelniania 'warunk6w udziafu w postqpowaniu nastqpi w formule ,,Spelnia"/ ,,Nie
speNnia" w oparciu o informacJe zawarte w dokumentach przedlozonych przez

Wykonawcq do oferty i o6wiadczediach zawartych w Formularzu ofertowym,

k najszybszym terminem realizacji zam6wienia. Nie

kt6re ka2dy Wykonawcy jest zobowi4zany doDodatkowe warunki i

spelnienia
7.1,Wykonawca zobowiqzujq sie do zawarcia pisemnej umowy w miejscu i terminie

7.

wV znaczony m przez Za m awiajqce$ o.
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7'2.2. za zwlokQ w realizacji przedmiotu zam6wienia w wysoko6ci O,O5o/o lEcznego

wynagrodzenia netto za kaldy dzieri roboczy op62nienia,

7'3.Zaplata kary umownej nie wylf,cza mozliwo6ci dochodzenia przez Zamawiajqcego
odszkodowania przewy2szaiqcegd wysoko66 nalozonej kary umownej na zasadach

o96lnych okreSlonrych w kodeksie cywilnym.

8. Przeslanki wykluczenia Wykonawd6w z postqpowania
Z postqpowania Zamawiajqcy wyklufzy podmioty powiqzane osobowo lub kapitalowo z

Zamawiajqcym, Przez powiqzanie kapitalowe lub osobowe rozumie siQ wzajemne
powiqzania miqdzy Zamawiajqcym lul osobami upowaznionymi do zaciqgniqcia zobowiqzari

w imieniu Zamawiajqcego lub osobanJri wykonujqcymi w imieniu Zamawiajqcego czynno6ci

zwiqzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a

wykonawcq, polegajqce na :

o Uczestniczeniu w sp6lce jako wsp6lnik sp6lki cywilnej lub spolki osobowej,

o Posiadaniu co najmniej 5o/o ud{ialow lub akcji,

o Pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego, prokurent,

pelnomocnika, pozostawaniu r,V zwiqzku malzeriskim, w stosunku pokrewieristwa lub

powinowactwa w linii prostej, pokrewieistwa drugiego stopnia lub powinowactwa

drugiego stopnie w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

o Na potwierdzenie braku prleslanki wykluczenia z postqpowania wykonawca

zobowiqzany jest przedto2yi o5wiadczenie - zalqcznik nr 2

9. Informacja o o6wiadczeniach i dotkumentach jakie maje dostarczyd Wykonawcy w
celu potwierdzenia warunk6w zanl6wienia:
9'1'Aktualny odpis z wla6ciwego rejestru - KRS wystawiony nie wcze6niej niz 6 miesiqcy

przed uplywem terminu skladanip ofert lub r6wnowazna odpisowi z KRS informacja
odpowiadajqca odpisowi aktualne/pu z rejestru przedsiqbiorc6w /za6wiadczeni o wpisie

do CEIDG wystawione nie wcze64iej nlz 6 miesiqcy przed uplywem terminu skNadania

ofert lub majqcy moc za6wiadczenia o wpisie wydruk z CEIDG. Dotyczy wylEcznie
podmiotu, kt6rego danych rejesfrowych nie mozna ustali6 na podstawie wydruku
aktualnych informacji o podmiofach wpisanych do Rejestru udostqpnionych przez

Centralnq Informacjq Krajowelo Rejestru Sqdowego na stronie internetowej

,/eaz'-
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ems.ms.gov.pl lub na podstawiE zaSwiadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji

i Informacji o Dzialalno6ci Gospodbrczej).

dla kt6rych zrealizowaN

mozliwoS6 weryfikacji

informacji podanych w

ofertowego wraz z zalqcznikami po!pisane przez osobq uprawnionq do reprezentacji)

biu ro@folpol.com. pl

Na kopercie/w temacie wiadomoSci qroszq poda6: ,,Oferta na dostawq i monta2 linii
technologicznej do produkcji folii $-warstwowej,'

Zlo2enie oferty uznane zostanie za skuteczne, jezeli kompletna oferta wplynie do siedziby

w terminie okreSlonym

skutecznym wniesieniu

9'2' Pelnq ofertq handlowq w jqzyku folskim zgodnq z opisem przedmiotu zam6wienia oraz

z wymaganiami okre6lonymi w nirliejszym zapytaniu.

9.3, wypelniony formularz oferty (wg zalqcznika nr 1 do Zapytania ofertowego),
9'4.O6wiadczenie wykonawcy o niepcjzostawaniu w stosunku powiqzania z Zamawiajqcym

(wg zatqcznik nr 2 do zapytania ofertowego).

9.5. Referencje lub listq wykonanych zam6wief dla minimum 5 firm,
podobne zam6wienie z ostatrfrich 3 lat. Zastrzegamy
przekazanych informacji. W przypadku negatywnej weryfikacji

o:lwiadczeniu oferta zostanie wykllrczona.

Zamawiajqcego lub na skrzynkq mailowq o podanym wyzej adresie

w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o

oferty, Oferty zloZone po terminie nie bqdq brane pod uwagq.

Oferta wraz ze wszystkimi zaNqcznikami powinna

zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym

lo.Termin i miejsce zNo2enia oferty.
Oferty nale2y zlo2y6, w nieprzekrac/alnym terminie do dnia L6.L2.2O2O r. do godzrny
16:OO.

o Osobi5cie lub listownie (pelna oferla handlowa oraz wypelniony formularz ofertowy wraz
zzalqcznikami podpisany przez osdbQ uprawnionq do reprezentacji na adres

Zamawiajqcego:

Przedsiqbiorstwo Prod ukcyj no I a ndlowo Uslugowe
FOL-POL Jacek Borowski
ul. Jozefow 22,

99-300 Kutno

o W formie elektronicznej (skan pelnej oferty handlowej oraz wypelnionego formularza

zosta6 przygotowana zgodnie z wymogami

- w jqzyku polskim, w formie pisemnej.

-_2,1*y'/
"24' 

(
/



oferty stanowiEcy za+Ecznik nr 1 (o niniejszego zapytania oraz wszystkie wymagane

zaNqczniki. Wykonawca moze zlo2yc tylko jednq ofertq. Oferta powinna by6 podpisana pzez

upowaznionego przedstawiciela Wyk<irnawcy, a wszystkie jej strony parafowane. Jezeli

uprawnienie do reprezentacji osobt podpisujqcej ofertq nie wynika z zaNEczonego

dokumentu rejestrowego, do oferty ndlezy doNqczy6 takze pelnomocnictwo,

Oferent ponosi wszystkie koszty zwiqzpne z przygotowaniem i zlozeniem oferty.

11. Termin zwiEzania ofert4.
Wykonawca pozostaje zwiqzany oferlq przez okres min, 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna

siq wraz z uplywem terminu skladani{ ofert,

12, Otwarcie ofert.
Zamawiajqcy nie przewiduje

13. Kryteria oceny ofert i

Opis kryteri6w, kt6rymi

kryteri6w.

Maksymalna

otwarcia ofert,

opis sposobir ich obliczenia.

firma bqdzie $iq kierowala przy wyborze oferty oraz znaczenie tych

Rodzaj Kryterium Spos6b oceny

od0do45 Stosunek ceny najnizszej oferty do ceny

badanej oferty mnoZony przez 45.

Okres gwarancji w

miesiacach

Czas reakcji serwisr.r

w godzinach.

od0do15 Stosunek okresu gwarancji w badanej

ofercie do oferty z najdlu2szym okresem

gwarancji mnoZony przez 15.

od0do5 Czas reakcji serwisu:

. doBh-5punkt6w,

powyzejBh-0punkt6w.

Szeroko56 robocza

w mm wyzsza od

minimalnej

wymaganej tj.
2400mm.

od0do15 Oferowana szeroko5i robocza :

. minimalna wymagana 2 400 mm -
0 punkt6w,

. 2500mm-5punkt6w,

. 2 600 mm - 15 ounkt6w.
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5. Wydajno56 maszyny

wyzsza od

minimalnej w kglh,

WydajnoS6 liczona

dla folii bazowej o

szeroko6ci 2400 mm

i grubo6ci 50 um.

od0do20 Oferowana wydajno6c maszyny

r minimalna wymagana wydajno5i

500k9-0punkt6w,
o minimum 600 kg - 10 punkt6w,

o minimum 700 kg - 20 punkt6w,

Zamawiatacy dokona ocenv ofertJECY oceny podstawie wyniku osiagnietej liczbV punkt6w

wyliczonych w oparciu o powyzsze (ryteria. Ilo56 punkt6w za poszczeg6lne kryteria po

zsumowaniu bqdzie stanowi6 koricpwq ilo6i punkt6w przyznanE danej ofercie. Za

najkorzystniejszq zostanie uznana oferta, kt6ra uzyska najwyzszq koricowq ilo6i punkt6w.

Zaproponowana przez WykonawcQ cena powinna zosta6 w ofercie podana jako cena netto

wyrazona w PLN. W przypadku wska{ania w ofercie ceny w walucie innej niz PLN, cena ta

zostanie przeliczona na PLN wedNug fredniego kursu danej waluty opublikowanego przez

Narodowy Bank Polski z dnia poprzddzajEcego dzieri oceny ofert. Cena oferty powinna

zawiera6 wszystkie koszty niezbq{ne dla wykonania Przedmiotu Zam6wienia. Dla

zapewnienia por6wnrywalno6ci oferJt dostawc6w krajowych i zagranicznych cenE

podlegajqcE ocenie bgdzie lqczna cend netto (bez podatku VAT) okre6lona w ofercie.

14. Informacje dotyczqce najkorzystdiejszej oferty.
O wyborze najkorzystniejszej oferty' Zamawiajqcy zawiadomi wszystkie podmioty, kt6re

przeslaly oferty.

15.Zakres zmian umowy zawartej w Wyniku przeprowadzonego postqpowania.
Zamawiajqcy zastrzega sobie mo2liwo56 dokonywania zmian w umowie zawartej z

Oferentem, kt6ry zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postqpowania.

Ewentualne zmiany zapis6w umowy bqdq zawierane w formie pisemnego aneksu, a

ponadto bedq one mogly byc wprowadzone powodu:

- wystqpienia uzasadnionych zmidn w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu

zam6wienia lub terminu jego wykonania;
- wystqpienia obiektywnych przyQzyn niezaleznych od Zamawiajqcego i Oferenta;
- wystqpienia okoliczno6ci tiqdqcych wynikiem dzialania sily wy2szej;
- zmiany istotnych regulacji prawnydh.

16. Pozostale informacje.
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16.1" Poprzez zlo2enie oferty Qferent wyra2a zgodq na podanie do wiadomo6ci

pozostalych Oferent6w szczegol6[ru oferty. Oferent ma prawo nie wyrazii zgody na

podanie do wiadomoSci szczeg6l6lv technicznych przedmiotu zam6wienia,

76.2. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do:

o zmiany warunrk6w udzielenia zam6wienia,

o uniewaznienia postQpowania,

z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,

rozpatr4enia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego

o nie wybrania zadnej

o pozostawienia bez

zapytania.

W przypadku zaistnienia powyzszyph okoliczno6ci Oferentom nie przyslugujq zadne

roszczenia w stosunku do ZamawiajqQego.

Zamawiajqcy informuje, 2e postqpor,Vanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawq z dnia

29 stycznia 2OO4r. - Prawo Zam6wipri Publicznych, dlatego nie jest mozliwe stosowanie

Srodk6w odwolawczych okre6lonych ltl tej ustawre.

lT.Informacja o przetwarzaniu dariych osobowych Wykonawcy bqd4cego osobq
fizycznq' w tym prowadzEcejo jednoosobow4 dzialalno56 gospodarczq,

wsp6fnik6w sp6lki cywilnej oraz ob6b lizycznych reprezentuj4cych Wykonawcq
Wobec wej5cia w zycie Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 20L6 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swbbodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (RODO) informufjemy naszych klient6w, ze:

17.I. Administratrtrem Pani/Pana danych osobowych jest PPHU Fol Pol z siedzibq w
Kutnie przy ul. J6zef6w 22.

17.2. Kontakt w sprawie danych dsobowych: e-mail: ado@folpol,com.pl

t7.3. Dane osobowe przetwarzQne sE w celu przeprowadzenie postqpowania o
udzielenie zam6wienia na podstavVie zapytania ofertowego, a takze realizacji umowy z

Wykonawca w przypadku jej zawdrcia, Podstawq przetwarzania danych jest zawarcie i

wykonywanie umowy (art. 6 ust. 1 lit, b) RODO)

77.4. Odbiorcq danych mogE by6 podmioty Swiadczqce uslugi na rzecz Administratora.

Firmy ksiqgowe, informatyczne, d, takze organy publiczne w przypadkach okre6lonych

przeprsamt prawa.

L7.5. jest konieczne dla przeprowadzenie postqpowania

udzielenie zam6wienia, zawarcid i wykonywania umowy. Odmowa ich podania

skutkowa6 moze brakiem mozliwo$ci zawarcia i wykonywanta umowy.

17.6" Dane osobowe bqdq przechowywane najdluzej przez okres 10 lat od dnia

zakofczenia wsp6lpracy/wygasniqfia um6w.
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t7 '7 ' Pani/Pana dane nie sE prze(azywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do

organizacj i m iqdzynarodowych.

77'8. Administrator nie podejmujf decyzji, kt6re opieralyby siq na zautomatyzowanym

profilowaniu,

ania od Administratora dostqpu do danych

ii, sprostowania, usuniqcia lub ograniczenia

takze prawo do wniesienia skargi do Prezesa

Y,

78.2. zatrqcznik nr 2 - o6wiadczenie o braku przeslanek do wykluczenia z

postqpowania,

18'3' zalqcznik nr 3 - szczeg5lowf specyfikacja techniczna planowanej do zakupu linii

tech nolog icznej,
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Zal4czniknr I

LARZ OFERTOWY

Wykonawcy

Adres siedziby

nr telefonu

NIP, REGON

Pr4rstgpui4c do udzialu w postgpowaniu ym w trybie zapytania ofertowego

na dostawe i monta2 Iinii
warstwowej

do produkcji folii 5-

o feruj g/emy r ealizacj g wykonan ia miotu dostawy okre6lonego w niniejszym zapytaniu

ofertowym na nkach i zasadach w nim okreSlonych.



RzeczposFolita

Zakup, dostawa i monti

foli

)rzedmiot oferty:

2 linii technologicznej do produkcji

5-warstwowej

CI NA OFERTOWA

Cena netto (wota strownie:

Cena brutto (wota slownie:

VAT (wota slownie:

OK TES GWARAIICJI

Okres gwarancji w miesi4cach

CZAS REAKCJI SERWISU

Czas reakcji serwisu w godzinach

SZER OKOSC ROBOCZA

Szeroko56 robocza w mm

WYI) A,JNOSC MASZYNTY

Wydajno66 maszyny kglh
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Termin wykonania przedmiotu zam6wien.

niejszej zobowiryt$g/emy sig do za.warcia pisemnej
um owy w m iej s cu i term inie wy znaczony m frr zez Zamaw iaj qc e go .

1. Odwiadczamly, Le zaoferowany przpz nas przedmiot zam6wienia spelnia wszystkie wymagania
zamawiajqcego.

2. O6wiadczamly, 2e zapoznaliSmy sig z warunkami Zapytania Ofertowego, nie wnosimy do nich
Zadny ch zastr zeLe h or az uzy skali SmSl niezb g dne inform acj e do przy gotowani a oferfy.

3. O5wiadczamly, 2e posiadamy uprNwnienia do wykonywania okreSlonej dzialalno6ci lub
czynno6ci, jeZeli ustawy naldadaj4 obowi4zek posiadania takich uprawnief .

Ofwiadczamly, 2e znajdujemy sip w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj4cej
wykonanie przedmiotu zam6w ienia.
O6wiadczamly,2enie ogloszono w stosunku do nas upadlo5ci, niezNolono wniosku o upadlo66

ani nie otwarto w stosunku do nas ppstgpowania likwidacyjnego.
OSwiadczam ly,2e posiadamy niezbgdn4 wiedzg i doSwiadczenie do wykonania zam6wienia.
Jestem/Smy zwi4z,ani niniejsz4 oferta przez okres 30 dni od daty uplynigcia terminu skladania
ofert.

8. Oferujg/emy realizacjg przedmiotu lam6wienia na warunkach wskazanychprzezZamawiaj4cego
w Zapytanfu ofertowych wrazz jego zal4cznikami.

9. Do formularzazal4czono nastgpuj4cg dokumenty, kt6re stanowi4 jej integraln4 czES6:

podpis osoby/os6b

upr awnionyc h do r epr e z e ntow ani a

Iilykoncrwcy

4

5

miejscowoit, data



ospotita

DO WYKLUCZENTA Z POSTEPOWANTA

amawiajecym a wykonawcE

konowcy)

nie istniejq powiqzania

petnomocnika,

w linii prostej,

lub w stosunku

Miejscowoii, dota podpis osoby/os6b

u p raw n i onyc h d o re preze ntow o n i a

Wykonawcy
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ZaNqcznik nr 3 do Zapytania ofertowego

SPECYFIKACJA TECHNTCZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
z dnia L4.'L1..2O20 na dostawq i monta2 linii technologicznej do

produkfji folii 5-warstwowej

Linia bqdzie sluzyi do produkcji nowefo, innowacyjnego produktu - 5-warstwowej folii z
dodatkiem biocydowym.
Linia ta powinna by6 w pelni zautomatyzfwana i wyposazona w najnowocze6niejsze rozwiqzania
techniczne m.in.:
- grawimetryczny system dozowania suroiwc6w,
- sterowanie komputerowe z termoregulabjq linir,
- system kontroli procesu eks;truzji,
- system pomiaru i korekcji profilu tolera4cji grubo6ci folii in line,
- pier6cieri powietrzny i system studzenia wewnqtrznego balonu (IBC) ,
- odciqg oscylujqcy z termoregulowanymi kalandramiwraz z systemem formujqcym zakladki,
- zesp6l kontrolujqcy krawqd2 wstqgi folii,;
- aktywator jonizujqCy powierzchniq folii,
- walce chlodzqce,
- automatyczne stacje nawijania.
Linia powinna charakteryzowac siQ odpowiedniq geometriq zaprojektowanej glowicy i

wytlaczarek, co pozwoli przetwarzai matQrialy w niskich temperaturach iwysokich ci6nieniach z
korzy6ciq dla jako6ci wyrobu koricowego i efektywno:ici procesu produkcyjnego. Linia powinna
by6 wysoce wydajna energetycznie i przyjazna dla operatora

Cha ra kterystyka szczeg6lowa :

1. Podstawowe parametry technologiczne

1,1 Szeroko66 robocza: min. 2400 mnl max. 2600 mm
1.2 Prqdko6t minimalna 2O0 m/min
1.3 Grubo66 folii w zakresie 15 um do 250 um
1.4 Gwarantowana reprezentatywna Wydajno66 dla folii o szeroko6ci 2400 mm,

grubo6ci 50 um, wykonanej z nlieszanki wzorcowej: 7Oo/o LDPE - polietylen niskiej
gqsto6ci o wsp6lczynniku plyniqcia w granicach 0,5 - L,O g/LOmin (ISO 1133 - tg}o] /
2,\6 kg) i gqstosci 920 = 925 kg/m3 (0,920 = 0,92s g/cm) oraz 3oo/o c6mLLDpE
(metalocenowy polietylen liniowy o wsp6lczynniku plyniqcia w granicach 1,0 - 2,0
g/1Omin (ISo 113:l - 190oc / z,rq kg) i gqstoici o,9r7 = 0,919 kg/m3 (o,gr7 +0,919
glcm) i proporcji warstw t/1/3/1/I: minimum 500 kg,/h

2. Wytlaczarki



2.1 Wytlaczarki wykonane w techqorogrr zapewniajqcej dlugq_zywotno6d, z zespoNami
uplastyczniajqcymi o geometrii barierowej, ze zdolno6ciq do przetwarzania
poliolefin i ich mieszanek: LDPE, LLDPE, mLLDpE, MDpE, HDpE, pp, mpE, EVA,
plastomery i elastomery

2.2 warstw A/B/C/D/E gdzie
wytlaczarki powinny posiada6 ponizsze Srednice:

warstwa 1, wytlaczarka A -65 do 75 mm (warstwa zewnqtrzna)
warstwa 2, wytNaczarka B -p5 do 75 mm (warstwa podsk6rna)
Warstwa 3, wytNaczarka C -90 do 120 mm (warstwa drodkowa)
Warstwa 4, wytlaczarka D -6S Ao 75 mm (warstwa podsk6rna)
warstwa 5, wytlaczarka E -65 do 75 mm (warstwa wewnqtrzna)

2.3.4 reduktor chlodzony cieczq,
2'3.5 rowkowania strefa zasypir z systemem chlodzenia cieczq umozliwiajEcym
regulacjq temperatury strefy,
2.3.6 system wymiennik6w filtr6vf zaprojektowany w spos6b eliminuiqcy
martwe pola przeplywu stopu,
2'3'7 wykonanie element6w robobzych w spos6b zapewniajqcy przedlu2onq zywotno$6,
2.3.8 hydrauliczne zmieniacze sit z oprzyrzqdowaniem,
2.3.9 czujnik ci6nienia i temperatlrry stopu.

3. Glowica

3'1 Glowica 5-warstwowa z boczny{n, bezpo5rednim zasilaniem stopu o geometrii
gwarantujqcej bardzo kr6tki czas przebywania stopu i mozliwie malych
powierzchniach bqdqcych w kontakcie z uplastycznionym materialem,

3.2 Glowica reologicznie zoptymalizowana do szybkiego czyszczenia przy zmianie
materialu o zredukowanych do rfninimum martwych polach przeplywu. Kanaly glowicy
za projektowa ne w spos6b u mozl iwiajqcy elastycznq zm ia nq dystrybucj i

poszczeg6lnych warstw z pozos{awieniem grubego rdzenia.
3,3 Wymagana dystrybucja warstw dla konfiguracji A/B/C/D/E:

7/2/3/2/7
r/2/4/2/7
7/2/s/2/t
7/t/2/7/7
t/7/3/L/t
7/7/4/7/L
r/7/s/7/7

3.4 Wymagane wyposazenie:
3.4.7 wewnqtrzne i zewnqtrTne podgrzewanie wargi ustnika,
3.4.2 izolacja termiczna glo',fvicy i pol4czeri z wytNaczarkami,
3'4.3 pokrycie powierzchni gfowicy maiEcej kontakt ze sropem poprzez

chromrlwanie lub nikloWanie,
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prastomery I elastomery
Linia musi posiadai 5 wyt/aczarek w konfiguracji
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m3,4.4 Srednica ustnika

4. System grawimetryczny

4.1 System typu ciqglego przeptywu gdzie ka2dy komponent jest wazony w czasie
rzeczywistym. System podavfania surowca z jednq lub systemem kilku pomp
pr6zniowych przystosowany dd pobierania materiatu z odleglorici minimum 70 m (w
tym minimum 6 m w pionie) z uwzglqdnieniem przejScia przez minimum 7
zakrqt6w.

4.2 system grawinretrvczny z ukladem automatycznej wymiany material6w -
wymagana jest mozliwo66 z{planowania przez operatora automatycznej zmiany
material6w na wszystkich vrl,ytlaczarkach jednoczeSnie, System musi posiada6
mozliwo56 automatycznego zrzutu resztki starego materiaNu i napelnienia systemu
nowym z ograniczeniem roli operatora do odpowiedniego przelqczenia 2rodel
materialu, System musi miei rhozliwo66 wykonania automatycznej zmiany na
wszystkich wytlaczarkach jednocze6nie lub po kolei.

4.3 Ilo6ci komponent6w dla poszczeg6lnych wyilaczarek:
A/E - minirnum 4 komponent6w
BlD - minimum4komponepty
C - minimum4 kompone{rt6w

5. Chlodzenie balonu

5'1 Chlodzenie realizowane poprzqz system wewnqtrznej ymiany powietrza IBC (ang,
Internal Bubbile Cooling) oral wysokowydajny pier6cieri powietrzny z dwoma lub
trzema wyplywami z regulacjd wysoko6ci nad glowicq, pozycja pracy pier6cienia w
regulowanym uniesieniu nad glowicq. Wymagana jest izolacja termiczna korpusu
pier6cienia w celu zmniejszenia strat energii i redukcji kondensacji wody. System
zintegrowany z systemem kontroli gruboSci,

5'2 Do zapewnienia odpowiedniej temperatury powietrza wymagany jest kompletny
system do produkcji wody lodowej oraz zimnego powietrza dla pier$cienia
chNodzqcego araz IBC wraz 2 komorami mieszajqcymi powietrze z wewnqtrz /
zewnqtrz hali w celu redu(cji zu2ycia energii chlodniczej. System w trybie
automatycznym powinien wy{biera6 proporcje powietrza i ewentualnie odcina6
zuLycie wody lodowej z agregat6w chlodzqcych.

5.3 Wymagane jest wykonanie element6w systemu
kondensacji zwiqzk6w lotnycll wydobywajqcych siq
balonu. System powinien by6 truykonany z materialu
lub pokryty odpowiednim materialem lub w inny
problemem kondensacji.

6. Pomiar i regulacja profilu grubo6ci

Pomiar profilu grubo6ci pzez czujnik wykonujqcy pomiar na balonie. Wymagany jest
czujnik bezkontaktowy, nie dotyikajqcy folii w czasie pomiaru, Korekcja poprzez
elementy grzejne wewnqtrz pie r6cidn ia powietrznego.

450-

IBC w spos6b zapobiegajqcy
w czasie produkcji wewnqtrz

o niskiej przewodno6ci cieplnej
spos6b zabezpieczony przed

7, Kosz kalibruj4cy
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Klatka prowadzenia balonu wypqsazona w rolki z wt6kna wqglowego, z pokryciem
gwarantujqcym prace bez znaczdnia folii, regulacjq wysoko6ci oraz automatycznym
dostosowaniem do Srednicy balonu wrazz system odsysania monomeru

8. System regulacji Srednicy baloilu

System automatycznej korekcji Srednicy balonu wyposazony w minimum 3 czujniki
ultrad2wiqkowe do kontrolowanla i korygowania szeroko6ci rqkawa w czasie
rzeczywistym"

9. Odci4g obrotowy z walkami wraz ze 5l izga m i splaszczajEcym i

9,1 Odciqg oscylujqcy w zakresie 3600 z mozliwo6ciqwyboru maksymalnego
wychylenia oraz prqdko6ci obrotu

9.2 Rolki odciqgowe (kalandry) w konfjguracji walek chromowany / walek gumowy
N6kna wqglowego z pokryciem
d skladanej folii oraz drewniane listwy

z klinami do formowania zakladek.
arantujqcej redukcjq powstawania

zmarszczek wywolanych podrlszkq powietrznE w stosunku do standardowych
rolek skrqtnych.

9,5 System rolek rozprowadzajqcjlch zmarszczki - walek bananowy lub inny
9.6 System walkow do obustronnego chlodzenia folii

1O. Prowadzenie wstqgi

System centrowania wstqgi folii p0 wyj5ciu z odciqgu oscylujqcego z 2 czujnikami
polozenia krawqdzi i zespolem iej pozycjonowania wraz z kompletem watk6w
aluminiowych do prowadzenia folii w d6l.

11. Jonizator elektroniczny umo2liwiaj4cy obustronn4 aktywacjq ta6my foliowej

11,1 Moc aktywatora - minimum 15 kW.
1 1.2 Generatory aktywatora.
11,3 Elektroda aktywatora z sekcjf,mi szeroko5ci maksymalnie 5 mm,
11.4 Automatyczne dostosowanie mocy do zmian prqdko6ci linii, praca w zadanej

jednostce W/m2/min.
11,5 System pozwalajqcy na popr{wnq pracQ przy niskiej mocy aktywatora.
11,6 System zdejnnowania Nadunk6w statycznych po aktywacji.
1 1.7 Klimatyzowane szafy sterownicze aktywatora.
11.8 Sygnalizacja blqd6w zintegroyvana ze sterowaniem maszyny.

12. Automatyczna stacja nawijanib

12.1 Dwie bli2niacze stacje nawij{nia w konfiguracji ,,plecy do plec6w".
!2.2 Zmiana rolek w trybie autofiatycznym przy zadanej dlugo6ci nawoju/5rednicy

nawoju lub rqcznie.
72.3 Zespol napqdu walka rozprqfnego w trybie zmiany rolek w pozycji

przygotowania do ciqcia.
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12.4 System rozcinania bocznego krawqdzi rqkawa z mozliwo6ciq regulacji naciqgu
zespotu tnqcego, gwarantuj4cy staly naciqg niezaleznie od pozycji,

12.5 System odcinania i odciqgadia krawqdzi rqkawa wrazz odpowiednim
orurowaniem i dmuchawq.

12.6 Mozliwo56 wycinania Scinki pomiqdzy uzytkami, po 6 zestaw6w nozy i 6
punkt5w odciqgu na kazdy nawijak, wrazz odpowiednim orurowaniem i

dmuchawq.
12.7 Zespol mechanicznego podania Scinki do systemu odciqgania Scinek za

pomocE napqdzanej rolki dla kazdego nawijaka niezaleznie.
12.8 Ciqcie na uzytki - do 7 uzyt(6w na stacjq.
12.9 Wszystkie ciqcia, za wyjqtkiQm rozcinania bocznego krawqdzi rqkawa,

realizowane nozami z mozlivto6ciq oscylacji poziomej i pionowej.
tz.LO Mozliwo66 nawijania kontalktowegot szczelinowego i w trybie mieszanym

(napqd osiowy i kontaktowy)"
12.77 Mozliwo56 nawijania w obu kierunkach.
L2.12 Mo2liwo56 precyzyj nego pa rametryzowan ia procesu nawijarr ia poprzez

nastawy docisku, napqdu osiowego, kontaktowego i naciqgu,
L2.13 Rolka podpierajqca naw6j W czasie nawijania.
12.14 System zdejmowania ladurik6w statycznych z obu powierzchni folii

niezaleznie.
12.75 Chlodzenie folii z obu stron poprzez rolki chlodzone wodq w ukladzie S

72. 76 Zestaw ro I e k roz p rowa d zaj f,cy ch zmarszczki.
12.77 Na kazdej stacji minimum jeden walek bananowy z regulowanym kqtem i

wygiqciem z napqdem.
12.78 Zestaw walk6w rozp'q2nycfr do nawijania folii n tulejach 3" i 6" - minimum

po 4 szt. dla obu Srednic.

13. Automatyzacja i sterowanie - klimatyzowany komplet szaf sterowniczych

13.1 Linia powinna by6 sterowana zjednego pulpitu operatora za pomocE ekranu
dotykowego"

73.2Wszystkie sterowane elementy linii powinny byc dostqpne z poziomu pulpitu.
Dopuszczalne jest wylqczenie sterowania stacji nawijania - w takim wypadku
mogE byi one sterowane beTpo5rednro.

13,3 Linia powinna w spos6b automatyczny kontrolowa6, temperatury procesu,
g ru bori6, szeroko66, wydaj nci56, naciqg i, dystrybucjq wa rstw, miesza nie
material6w, wielkoSi i naciq$i nawoju w zalezno6ci od Srednicy.

13,4 Wymagana jest mozliwo56 z$pisywania i odczytu receptur i ustawieri linii
zapisanych w bazie danych dla konkretnych zlecef produkcyjnych.

13.5 Linia powinna by6 wyposazona w system automatyzujEcy zmianq zleceri
produkcyjnych.

13.6 Linia powinna posiada6 mozliwoS6 monitorowania zu2ycia energii elektrycznej w
przeliczeniu do 1 kg produkclwanej folii"

L3.7 Linia powinna mie6 mozliwoSi rejestracji podstawowych parametr6w
produkcji (takich jak wydajnp66, ci6nienia, temperatury itp.)

L3.B Linia powinna by6 wyposazona w modem obstugi serwisowej.
13,9 Linia powinna by6 wyposazoha we wszystkie niezbqdne elementy

zapewniajqc,e samodzielnq piacq za wyjqtkiem konstrukcji stalowej.

14, Instalacja i dostawa
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