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Zakład Przemysłu Drzewnego LINDNER 

Zbigniew Lindner 

62-100 Wągrowiec 

ul. Gnieźnieńska 67 

 

Zapytanie ofertowe 

 ZPD LINDNER realizuje projekt: Wdrożenie przez firmę LINDNER  nowej technologii 

wytwarzania trumien do szybkiego montażu.  

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.03.00-00-E01/12-00 

Jednym z etapów projektu jest zakup i uruchomienie specjalistycznych maszyn i urządzeń 

niezbędnych do produkcji trumien. 

 

 

Przedmiot zamówienia  

Instalacja  odpylania  trocin  

Planowany do zakupu środek trwały to instalacja  odpylania  trocin w skład której wchodzą: 

 - elementy instalacji rurowej do podłączenia maszyn , 

- wentylatory wyciągowe i transportowe ,  

- filtr z workami filtracyjnymi , 
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- system powrotu oczyszczonego powietrza na halę  

- system regeneracji i czyszczenia worków filtracyjnych  

- zbiornik do gromadzenia suchej trociny z systemem  transportu  trocin  

Zastosowana  instalacja odpylania trocin   powinna  w zamierzeniu zamawiającego posiadać o 60% 

większą powierzchnię filtruj ącą  od  standardowych  worków filtracyjnych . Worki  filtracyjne  

powinny być wykonane  z antystatycznej tkaniny igłowanej na bazie poliestru  - dopuszczonych 

przez  Branżowy Instytut Ochrony Pracy .   Zaplanowana w ramach projektu instalacja stanowić  

powinna nowoczesne rozwiązanie zmniejszające zanieczyszczenie środowiska pracy, wpływając 

na stan środowiska naturalnego oraz chroniąc pracowników produkcyjnych przed uciążliwością 

emisji pyłów poprodukcyjnych. Instalacja odpylająca wraz  z filtrem powinna  pozwolić  usunąć  

spod maszyn trociny oraz oczyszczone powietrze ponownie wprowadzić na halę.  Instalacja 

powinna być  w pełni zintegrowana ze zbiornikiem na suche trociny  z dalszą możliwością 

podłączenia do rębaka  oraz brykieciarką . 

 

Minimalne parametry techniczne   

-   filtr  modułowy nadciśnieniowy  wyposażony we wszystkie niezbędne zabezpieczenia 

techniczne zgodny z normami bezpieczeństwa  

- obciążenie max. Filtra  115 m3/m2/h  

- maksymalna  zawartość pyłu resztkowego przefiltrowanym powietrzu 0,2 mg/m3  

- minimalna  powierzchnia filtracji  1200 m2  

- obudowa filtra  odporna  na działanie warunków atmosferycznych  

- filtr  wyposażony  w suchy  pion  gaśniczy , oraz  klapy przeciwwybuchowe  

- tkanina  worków filtracyjnych  antystatyczna – certyfikowana  

- filtracja na zewnętrznej powierzchni worka   

- regeneracja  worków filtracyjnych  mechaniczno – pneumatyczna lub systemem przedmuchu  

- wentylatory transportowe z amortyzatorami drgań w  zabudowie dźwiękochłonnej . 

-  ocynkowane  elementy instalacji rurowej montowane  na szybkozłącza  

- instalacja  powrotu oczyszczonego powietrza  wraz z klapami przeciwpożarowymi  

-  stalowy  silos  do magazynowania  trociny  suchej  

- pojemność silosu  minimum 180 m3  

- silos  w wykonaniu  ATEX ( klapy przeciw –wybuchowe , suchy pion gaśniczy ze  zraszaczami ) 



  
  

 Zakład Przemysłu Drzewnego LINDNER 
 
 

 
ul Gnieźnieńska 67  tel.  0048 67 268 55 46 
62-100 Wągrowiec  fax.  0048 67 268 55 45 
www.zpdlindner.pl  e-mail: info@zpdlindner.pl 

-  system  wygarniania trocin z silosu wyposażony w śluzy celkowe  ( wygarniacz trocin ,    

    wygarniacz ślimakowy  

 

Kryteria wyboru  

KRYTERIA WYBORU PUNKTACJA OCENA KRYTERIUM 

Cena netto oferty 60 pkt. C min 
Cena = -------------  * 60 

Cr 
 

C min – cena oferty minimalnej 
Cr – cena oferty rozpatrywanej 

 
Gwarancja na sprzęt 20 pkt. Punkty 0-20 przyznawane na podstawie 

danych zawartych w ofercie według zasad: 

gwarancja do 12 m-cy              -  0 pkt. 

gwarancja 13-24 m-cy             - 10  pkt. 

gwarancja powyżej 25 m-cy    - 20 pkt. 

 

Serwis  -  

 

 

20 pkt. 

Serwis – liczony od momentu zgłoszenia  

Serwis do 24 h – 20 pkt. 

  Serwis 25 -48 h – 10 pkt. 

Serwis powyżej 49 h – 0 pkt. 

   

 

Maksymalna ilość pkt.  do zdobycia – 100  pkt. 

 

 Miejsce i sposób składania ofert 

- Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : info@zpdlindner.pl 

- Nasz  adres pocztowy firmy :  

Zakład Przemysłu Drzewnego LINDNER 

Zbigniew Lindner 

62-100 Wągrowiec 

ul. Gnieźnieńska 67 
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Dodatkowe wymagania formalne 

- Termin składania ofert –   do 10.06.2014  

- Okres ważności oferty – do końca roku 2014  

- Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką 

firmową i podpisem 

- Wartość netto określona w walucie PLN lub EUR 

 

 Informacje dotyczące zapytania ofertowego udziela: 

- Zakład Przemysłu Drzewnego LINDNER – Krzysztof Bromberek – Kierownik Produkcji   

- Kontakt telefoniczny – 67 268 55 46 lub 601 954 627 

- e-mail - info@zpdlindner.pl 

 

 


