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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  

Szlifierka  szeroko taśmowa  ze szczotkarką 

Istotnym elementem technologii szlifowania będzie  : 

nadanie odpowiedniej gładkości powierzchni elementu za pomocą papieru ściernego lub w 

przypadku elementów  z profilami za pomocą specjalnych szczotek z paskami papieru ściernego.    

Celem tego procesu będzie  przygotowanie odpowiedniej  powierzchni elementów trumny  do 
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lakierowania. Niezbędny ku temu jest zakup środka trwałego w postaci  szlifierki  szeroko 

taśmowej   

 

Urządzenie powinno umożliwiać  zarówno szlifowanie powierzchni na wysoki połysk, jak i 

kalibrowanie płyt z litego drewna poprzez optymalną konfigurację  szlifierki . 

Urządzenie powinno być  wyposażone  w : 

-  Sztywny  korpus maszyny  z  całkowicie spawaną konstrukcją  ze zintegrowanym wentylatorem 

i zoptymalizowanymi kanałami do podciśnienia.  

- Szafy sterownicze zintegrowane  w korpusie.  

- System rozpoznania  szerokości, i wysokości  profilu  elementu  oraz  informacji o kształcie i 

położeniu obrabianego elementu na taśmie transportowej.   Odpowiedzialny za to powinien być 

system  rolek sterujących ściśle ułożonych w odległości 21 mm lub opcjonalnie co 16 mm  

umieszczonych  na wejściu obrabianego elementu . 

 

Minimalne parametry techniczne   

Automat wyposażony w :  1 szt. Agregat  szlifowania wzdłużnego  

                                           1 szt. Agregat szlifowania wzdłużnego – wykańczający  

                                           1 szt. Agregat szczotkowy  -  

                                           2 szt.  agregatów szczotkowych ustawionych pod  kątem  

Szerokość robocza –   1200   mm 

Wysokość robocza –  stała      880  mm  

Górna część maszyny ruchoma – ustawiana w zależności od obrabianego elementu (3-150 mm). 

Urządzenie kontrolujące nadwyżkę wymiarową przedmiotu obrabianego   

- Wysokość robocza stołu transportowego powinna być  stała.  

- Ustawianie wysokości agregatów ze stale nasmarowanej przekładni ustawiania wysokości, 

napędzanej pasem zębatym, której zadaniem jest dokładne pozycjonowanie agregatów.  

 

Belka  dociskowa  sterowana komputerowo z selektywną regulacją docisku   -  

polegać to powinno na laserowym odczycie elementu i ujęciu go przez kamerę cyfrowa  ,następnie 

płynnym  zeskanowaniu elementu , a sterowanie maszyny powinno  dokładnie  obliczyć siłę 

docisku przypadającą na poszczególne elektromagnetyczne elementy w stopie ( belce )  docisku. 
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Komputer przemysłowy LCD – z ekranem dotykowym Touch –Screen z następującymi funkcjami 

: 

- pamięć programowa  min.  50  programów  

- sterowanie klapami odciągu dla poszczególnych ssaw – zmniejszające zużycie prądu  

- automatyczna  regulacja biegu  taśmy  

- wskaźnik zużycia taśmy ściernej  

- ilości przeszlifowanych  ilości szt. i m2 elementów  

- dziennik historii eksploatacji: komunikatów , przeglądów i serwisów 

Stół  podciśnieniowy  ( wakum) . 

Podtrzymanie zasilania w przypadku chwilowego zaniku napięcia.  

Możliwość  wymiany  walców szczotkujących  na  walce  do postarzania drewna . 

 

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. 
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 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 22.11.2013  

- Okres ważności oferty – do końca roku 2013 

- 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 

 

 


