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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 
Strugarka  czterostronna  - szt. 2 
Maszyny  mają   służyć do:
Pierwsza  strugarka  czterostronna będzie stanowić automat strugająco –profilujący 
Proces  polegać  będzie  na  czterostronnym  przygotowaniu  powierzchni  desek,  które  w  dalszej
kolejności zostaną sklejone na styk za pomocą kleju PVAC  na prasie do klejenia wsadów płyt .
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Druga  strugarka  czterostronna  będzie stanowić  automat strugająco – profilujący dla nadania
wcześniej  sklejonej  płycie  trumiennej  dedykowanego  profilu  końcowego  w  zależności  od
wytwarzanego modelu trumny. 

Od góry formatki nadawany ma być  profil  ozdobny,  natomiast od dołu ma powstać  specjalne
wyfrezowanie  pod montaż dna trumny. Boki formatki profilowane będą pod odpowiednimi kątami
celem dokładnego spasowania elementów składowych trumny.
Planowane do zakupu urządzenie musi charakteryzować  się dużym potencjałem wydajności 
zapewniając przy tym idealną jakość struganej powierzchni. Istotną zaletą maszyny powinien  być 
bardzo krótki czas przezbrojenia oraz szybkie i proste nastawianie (system szybkiej wymiany  
narzędzia  w 5 sekund).
Istotną funkcjonalnością maszyny musi być możliwość przygotowania wszystkich rodzajów listew 
ozdobnych .

Minimalne parametry techniczne  dla  pierwszej strugarki  :
Minimalne  parametry  dla  urządzenia,  pozwalające  na  prawidłowy  proces  strugania  zgodny  z
opracowaną technologią  produkcji trumien do samodzielnego montażu .
-   Urządzenie wyposażone powinno być  w  min. 4 szt. wrzecion  ogólnych  charakteryzujących 
    się dużą    dokładnością ruchu obrotowego. Wyposażone są one w osełka dla noży typu  HSS –   
    stal szybkotnąca  i HM - stellitowych o średnicy 12 x 32 mm.
- Szerokość robocza  (przy okręgu skrawającym 93-163 mm) - 20 - 230 mm
- Wysokość robocza ( przy okręgu skrawającym 93-163 mm) - 10 - 160 mm
-  Długość materiału ; min. 600 mm  - max. 2500 mm 
- Stół maszyny  utwardzany. 
- system automatyki załadowczej  na wejściu materiału i wyładowczej na odbiorze 
- system posuwu wyposażony w hamulec i regulowany bezstopniowo w zakresie 8 - 80 m/min.
- Obroty wrzecion powyżej 5500   obrotów / min.
- walec wciągowy przed pierwszym  dolnym narzędziem sterowany pneumatycznie  „w górę/w 
dół” oraz   
  walec z zębami trójkątnymi pochylonymi z ogranicznikiem głębokości i samoczyszczący.
- narzędzia montowane na szybkozłącza.
- krótki stół podawczy o długości  1,2m  z dwoma napędzanymi rolkami nad stołem i jedną  
  napędzaną, ząbkowaną rolką w stole, wraz z boczną rolką dociskową,
- Automatyczna pompa do środków przeciwciernych do odżywiczania stołu,  łącznie z 5 litrami 
   środków przeciwciernych.
- Centralne położenie punktów smarowania z przodu maszyny

Minimalne parametry techniczne  dla drugiej strugarki  :
Minimalne parametry  dla urządzenia,  pozwalający  na prawidłowy proces   strugania  zgodny z
opracowaną  technologią produkcji trumien do samodzielnego montażu .
-   Urządzenie wyposażone powinno być  w  min. 7 szt. wrzecion  z łożyskami podporowymi       
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   charakteryzującymi
    się dużą    dokładnością ruchu obrotowego. Wyposażone są one w osełka dla noży typu  HSS – 
     stal szybkotnąca  i HM – węglik  spiekany 
- Szerokość robocza  (przy okręgu skrawającym 93-163 mm) - 20 – do max. 350 mm
- Wysokość robocza ( przy okręgu skrawającym 93-163 mm) - 10 -100 mm
-  Długość materiału ; min. 600 mm  - max. 2500 mm 
- Stół maszyny  utwardzany. 
- system automatyki załadowczej  na wejściu materiału i wyładowczej na odbiorze 
- system posuwu wyposażony w hamulec i regulowany bezstopniowo w zakresie 8 - 80 m/min.
- Obroty wrzecion powyżej 5500 obrotów / min.
- walec wciągowy przed pierwszym  dolnym narzędziem sterowany pneumatycznie  „w górę/w 
dół” oraz   
  walec z zębami trójkątnymi pochylonymi z ogranicznikiem głębokości i samoczyszczący.
- narzędzia montowane na szybkozłącza.
- krótki stół podawczy o długości  1,2m  z dwoma napędzanymi rolkami nad stołem i jedną  
  napędzaną, ząbkowaną rolką w stole, wraz z boczną rolką dociskową,
- Automatyczna pompa do środków przeciwciernych do odżywiczania stołu ( blatu roboczego ) ,
łącznie z 5 litrami  środków przeciwciernych.
- Centralne położenie punktów smarowania z przodu maszyny

    
Wymagania wspólne dla obydwu maszyn – maszyny   muszą  być wyposażone w:

- możliwość obliczania  i  zapamiętywania wartości nastawczych 
- zintegrowaną kartę sieciową  do podłączenia komputera osobistego 
- USB  do ręcznego zabezpieczania danych 
- rejestrowanie danych roboczych i maszynowych 
- możliwość protokołowania przerw produkcyjnych 

 Urządzenia  powinny   zapewniać  przy  tym  odpowiedni  poziom  bezpieczeństwa  oraz  izolacji
akustycznej. Maszyny powinny być  wyposażone w :
- hamulce wrzecion wraz z elektromagnetyczną blokadą pokrywy ochronnej   
- oświetlenie wewnętrzne w  pokrywie bezpieczeństwa
- posiadać  również  pełną  osłonę  zabezpieczającą,  łatwo odchylaną  w górę  pokrywę  ochroną  z
możliwością  stałego podglądu strefy obróbki materiału – np. szyba z pleksiglasu    chroniąc przed
zagrożeniami mechanicznymi.
- wzmocnione przewody odsysające wewnątrz strugarki 

Kryteria wyboru

KRYTERIA WYBORU PUNKTACJA OCENA KRYTERIUM
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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

Dodatkowe wymagania formalne

- Termin składania ofert –do 14.02.2014 

- 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
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 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
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