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                                                  Zapytanie ofertowe 
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                                                                                                                Wągrowiec,  4.02.2014  

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 
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Automatyczne  urządzenie do montażu listew  

Automatyczne urządzenie powinno umożliwiać  montaż listew   w postaci: 

-Elementów krótkich 

-Dolnej części skrzynki z listwą podłogową i listwą stojakową wstrzeliwanej od dołu elementu  

-Dolnej część skrzynki z listwą w kształcie litery T, wstrzeliwanej z boku elementu  

-Górnej część skrzynki z listwą ciągową i listwą pokrywową, wstrzeliwanej od góry elementu  

-Górnej część skrzynki z listwą pokrywową, wstrzeliwaną z boku elementu  

Wstrzeliwanie od boku elementu musi umożliwiać specjalnie umieszczona belka  z płynną 

regulacją kąta ustawienia pozwalająca na produkcję zgodną z opracowaną technologią 

automatycznego  montażu listew dla elementów trumny do szybkiego i samodzielnego montażu 

 

Minimalne parametry techniczne: 

Urządzenie przystosowane do montażu  listew długich i krótkich  szczytowy  

 Zakres długości elementów:  

 od  400mm -  do 800  mm   dla  listew i elementów  krótkich  

 od  1600 mm -   do 2020 mm   dla  listew i elementów  długich .  

 Zakres szerokości elementów  :   od 200 mm – do 400 mm   

Automat  wyposażony w:  

- stabilną podstawę ze zderzakiem i cylindrem napinającym do części krótkiej 

- ramy przestawne ze zderzakiem, podnoszone  i opadające, oraz cylinder napinający do listew 

- belkę do zszywarek pracujących z dołu, z możliwością podnoszenia i opuszczania 

- zszywarki z wydłużonym magazynkiem na ok. 300 zszywek 

-belkę  przechwytującą na zszywarki pracujące z boku, z możliwością dostawienia -możliwość 

mechanicznego przestawienia kąta 

- sterowanie z pulpitu i przy pomocy przycisku wyboru 

Urządzenie wyposażone jest również w automat do montażu listew w kształcie litery T do 

elementów długich i krótkich.  
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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 
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- 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 28.03.2014  

- 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 

 


