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Charakterystyka zamawiającego 

 

Od 1986 roku firma IGLOO notuje dynamiczny rozwój. Stawiamy na produkcję 

niezawodnych, innowacyjnych i nowoczesnych urządzeń dla handlu i gastronomii. W 

naszych katalogach znajdują się setki pozycji asortymentowych, które zaspokoją 

oczekiwania klienta, a są to między innymi: urządzenia chłodnicze - lady, witryny, 

regały, szafy, komory, urządzenia mroźnicze, urządzenia technologiczne - stoły i 

regały wykonane ze stali nierdzewnej, ciągi kuchenne, kuchnie, patelnie, frytkownice, 

piece konwekcyjno parowe i inne. Nasza szeroka oferta handlowa chętnie 

wykorzystywana jest przy wyposażaniu lokali ogólnospożywczych, mięsno 

wędliniarskich, nabiałowych, cukierniczych oraz stoisk rybnych i mrożonek. Bary, 

restauracje, stołówki, hotele itp. stanowią również szeroką grupę odbiorców naszych 

urządzeń. Posiadamy możliwość wykonywania kompleksowych realizacji począwszy 

od projektu poprzez produkcję, aż po montaż i sprawny serwis. Zapewnia to nam 

konkurencyjną pozycję lidera na polskim rynku. Stale zwiększamy grono 

zadowolonych klientów na wymagających rynkach UE, Azji, USA Kanady i oczywiście 

Polski. Dzięki bardzo dobrej współpracy z naszymi Przedstawicielami, corocznie 

notujemy znaczące przyrosty sprzedaży zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju.  

 

Przedmiot zapytania ofertowego 

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa elementów zautomatyzowanej linii 

montażowej do transportu urządzeń chłodniczych wielkogabarytowych. 

Podstawowe założenia techniczne: 

1. Wymiary transportowanych urządzeń: 

Model A 

 1.1 1.4 1.7 2.1 2.5 

dł. x szer. 1040 x 1165 1370 x 1165 1670 x 1165 2000 x 1165 2540 x 1165 

Rozstaw nóżek 895 x 700 1225 x 700 1525 x 700 1855 x 700 2395 x 700 
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Model B 

 1.0 1.3 1.5 1.7 2.05 2.5 

dł. x szer. 1070 x 810 1310 x 810 1510 x 810 1710 x 810 2050 x 810 2520 x 810 

Rozstaw nóżek 910 x 430 1150 x 430 1350 x 430 1550 x 430 1890 x 430 2370 x 430 

  

2. Linii montażowa o długości ok 60 m do transportu urządzeń chłodniczych.  

3. Maksymalne obciążenie 250 kg (największe transportowane urządzenie). 

4. Linia montażowa powinna składać się z (konstrukcje stalowe powinny być 

malowane proszkowo): 

I. Przenośników taśmowych wyposażonych w stosowną automatykę 

sterowniczą: 

a. Przenośników taśmowych o następujących parametrach minimalnych: 

 długość      L = 8 000 mm, 

 szerokość robocza    Brob = 800 mm, 

 wysokość przenośnika    max H = 900 mm, 

 prędkość przenośnik    V = 0,1m/s, 

 napęd przenoszony za pomocą motoreduktora SEW/NORD, 

 taśma PCV gr 4mm, antystatyczna, odporna na oleje i tłuszcze 

mineralne, odporna na ścierania, odporna na przecięcia, 

 obciążenie dopuszczalne   Qmax. = 100kg/mb, 

b. Przenośników taśmowych o następujących parametrach minimalnych: 

 długość       L = 4 000 mm, 

 szerokość robocza    Brob = 800 mm, 

 wysokość przenośnika    max H = 900 mm, 

 prędkość przenośnik    V = 0,1m/s, 

 napęd przenoszony za pomocą motoreduktora SEW/NORD, 

 taśma PCV gr 4mm, antystatyczna, odporna na oleje i tłuszcze 

mineralne, odporna na ścierania, odporna na przecięcia, 

 obciążenie dopuszczalne   Qmax. = 100kg/mb, 

c. Przenośników taśmowych umieszczonych na dźwigniku o minimalnych 

parametrach: 

 długość       L = 4 000 mm, 
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 szerokość robocza    Brob = 800 mm, 

 wysokość przenośnika    max H = 900 mm, 

 prędkość przenośnik    V = 0,1m/s, 

 napęd przenoszony za pomocą motoreduktora SEW/NORD, 

 taśma PCV gr 4mm, antystatyczna, odporna na oleje i tłuszcze 

mineralne, odporna na ścierania, odporna na przecięcia, 

 obciążenie dopuszczalne   Qmax. = 100kg/mb, 

 dźwignik: 

o udźwig      1000 kg, 

o prędkość podnoszenia   max 25 s, 

d. Przenośników taśmowych o minimalnych parametrach: 

 długość       L = 5 000 mm, 

 szerokość robocza    Brob = 800 mm, 

 wysokość przenośnika    max H = 500 mm, 

 prędkość przenośnik    V = 0,1m/s, 

 napęd przenoszony za pomocą motoreduktora SEW/NORD, 

 taśma PCV gr 4mm, antystatyczna, odporna na oleje i tłuszcze 

mineralne, odporna na ścierania, odporna na przecięcia, 

 obciążenie dopuszczalne   Qmax. = 100kg/mb, 

e. Przenośników taśmowych o minimalnych parametrach: 

 długość       L = 3 000 mm, 

 szerokość robocza    Brob = 800 mm, 

 wysokość przenośnika    max H = 800 mm, 

 prędkość przenośnik    V = 0,1m/s, 

 napęd przenoszony za pomocą motoreduktora SEW/NORD, 

 taśma PCV gr 4mm, antystatyczna, odporna na oleje i tłuszcze 

mineralne, odporna na ścierania, odporna na przecięcia, 

 obciążenie dopuszczalne   Qmax. = 100kg/mb, 

 

II. Urządzenia do składania korpusów urządzeń chłodniczych o parametrach: 

 Długość robocza:  max 4000 mm 

 Szerokość robocza:  max 1500mm 

 Wysokość robocza: max 1050 mm 
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 Nacisk ściany górnej: 120 ton 

 Nacisk ścian bocznych: 120 ton. 

 Długość przenośnika podłużnego:  4590 mm 

 Nośność przenośnika: 2000 kg.  

  Prasa wyposażona w trzy ruchome ściany wywierające nacisk 

„płaszczyznowy”: ściana górna, boczna prawa i boczna lewa. 

 Stół prasy jest jednocześnie jej korpusem. W stole znajdują się dwa 

podłużne nacięcia, w których umieszczony jest opuszczany 

przenośnik łańcuchowy. 

 Przenośnik łańcuchowy jest wykorzystywany do załadunku lub 

rozładunku prasy. 

 Sterowanie prasy elektryczne. Nacisk roboczy wywierany za pomocą 

pompy hydraulicznej wraz z siłownikami hydraulicznymi. 

 Prasa znajduje zastosowanie do ustalania obudowy zewnętrznej 

względem obudowy wewnętrznej szafy. Po precyzyjnym i 

odpowiednio mocnym ustaleniu położenia obu podzespołów 

względem siebie następuje operacja utrwalenia położenia poprzez 

montaż / uzupełnienie izolacji pomiędzy podzespołami 

zewnętrznym i wewnętrznym. Po wykonanej operacji ściany 

zwalniają nacisk i odsuwają o około 30 mm, a zmontowany 

podzespół opuszcza stanowisko i przechodzi do kolejnej operacji. 

  

 III. Obrotnicy do witryn – parametry techniczne: 

 Wymiary gabarytowe (dł.[dł. po rozłożeniu] x szer. x wys. )    -  

3000(5000) x 3100 x 2800 mm 

 Zasilanie -  400 V, 50 Hz 

 Powietrze zasilania :  

  - ciśnienie zasilające  - 0,6 –0,8 Mpa (6 - 8 bar) 

   - Jakość sprężonego powietrza  - klasa 4  wg normy – „ISO 8573-1”  

 Urządzenie umożliwia obrót witryn z pozycji pionowej o 90o  w taki 

sposób, aby szafa leżała na plecach (witryny 500 i 700 obracane po 

dwie). 
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 Wyposażone w 4 ssawki regulowane zarówno w pionie jak i 

poziomie. Ssawki mają również możliwość obrotu o 90o w celu 

uchwycenia witryn z boku 

 wysokość po obróceniu ok. 900 mm 

 podesty z boku i z tyłu witryn umożliwiające łatwe przemieszczanie 

się obok witryn 

 

5. Zakres oferty powinien obejmować: 

a. Wykonanie urządzeń, 

b. Dostawę do siedziby Zamawiającego, 

c. Montaż urządzeń, 

d. Testy, 

e. Przeszkolenie pracowników, 

f. Przygotowanie instrukcji eksploatacji, 

g. Przygotowanie deklaracji zgodności CE. 

6. Linia powinna spełniać wymogi dyrektywy maszynowej nr 2006/42/WE 

zmieniającej dyrektywę nr 98/37/WE oraz normy zharmonizowane: PN-EN 

ISO 12100-1 oraz 2:200; PN-EN 60204-1: 2001 część pierwsza, oraz 

Dyrektywy Nr 2006/95/WE z dnia 16.01.2007 r. i normy zharmonizowanej 

PN-EN 60439-1. 

 

Miejsce składania oferty 

Oferty w języku polskim należy składać osobiście, pisemnie drogą pocztową na adres 

firmy:  

IGLOO 

ul. Kazimierza Wielkiego 13, 

32-700 Bochnia 

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta – zautomatyzowana linia 

montażowa”, lub drogą mailową na adres podany w sekcji „Osoba do kontaktu”. 
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Terminy związane z zapytaniem ofertowym 

 

Zdarzenie Data 

Ostateczny termin składania ofert 15.11.2011 r. godz. 15.00 

Termin oceny ofert 15.11.2011 r. 

 

Osoba do kontaktu 

Grzegorz Pagacz 

32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 13  

grzegorz.pagacz@igloo. pl 

tel.: +48 14/ 662 19 45, faks: +48 14/ 662 19 12 

 

Kryteria i procedura oceny  

Kryterium Waga 

Cena 60% 

Termin realizacji  10% 

Parametry techniczne  30% 

 

Wybór oferenta dokonany zostanie  na podstawie największej ilości 

uzyskanych punktów, zgodnie ze wzorem. 

 

Ocena końcowa = ∑ P(k) 

P(k) = waga * M(k), 

gdzie M(k) oznacza liczbę punktów w danym kryterium, przy czym w każdym 

kryterium maksymalnie można uzyskać 100 punktów. 

Liczba punków przyznanych oferentowi w danym kryterium zostanie obliczona 

zgodnie ze wzorem. 

M(k) =100 – {(100/n)*[n – (n – k + 1)]} 

n – liczba oferentów, 

k – kolejność w kryterium  

mailto:mateusz.kierepka@igloo.com.pl
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Dodatkowe informacje i wymagania 

 W ofercie prosimy przedstawić stosowne informacje odnośne poszczególnych 

kryteriów oceny zgodnie z wyszczególnieniem podanym powyżej. 

  Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych. 

 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych wyłącznie w zakresie 

podziału na przenośniki wraz z automatyką, obrotnicę do witryn oraz 

urządzenie do składania korpusów urządzeń chłodniczych. 

 Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie 

zostaną rozpatrzone. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkim 

oferentami, których oferta spełnia wymogi formalne. 

 Wszelkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez 

osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, a ewentualne kopie lub skany 

potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

 Termin ważności złożonych ofert, jeśli nie zaznaczono inaczej, upływa 

31.05.2012 r.  

 Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c. 

 Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie 

przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od 

postępowania ofertowego. 

 Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona 

zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł 

w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna 

zgodność oferty z wymaganiami. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert 

wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, 

danych i informacji.  

 

 

……………………………………………………… 

        Pieczęć i podpis  
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……………………………………….. 
Miejscowość, data 

FORMULARZ OFERTOWY 
   

(pieczęć oferenta) 
Dane Oferenta: 
 
 
 
 
 
 

Niniejszym składamy ofertę na „Dostawę urządzeń w ramach zautomatyzowanej linii 
montażowej do urządzeń wielkogabarytowych”.  
Podejmujemy się wykonania dostawy będącej przedmiotem zapytania ofertowego z 
dnia 15.10.2011 r. zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz 
normami i należytą starannością. 
 

Zadanie Cena netto Termin realizacji 
Układ przenośników wraz z 
automatyką 

  

Urządzenie do składania korpusów 
urządzeń chłodniczych 

  

Obrotnica do witryn    
RAZEM   

 
Jednocześnie oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy się z zakresem planowanej do realizacji dostawy. 
2. Termin związania ofertą do 31.05.2012 r. 
3. Oświadczam, że wycena przedmiotu umowy jest kompletna. 
4. Pragniemy oświadczyć, iż: 
a. Oferent posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny  

i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

b. Nie jest prowadzone przeciwko Oferentowi postępowanie upadłościowe lub 
układowe. 

5. Wszystkie informacje przedstawione w Ofercie są prawdziwe. 
 

 

 

…………………………………………… 
(podpis) 

 
 
Załączniki: 

1. Opis parametrów technicznych oferowanych urządzeń. 


