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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

 
STEICO Sp. z o.o. 

UL. PRZEMYSŁOWA 2  

64-700 CZARNKÓW 

 
REGON: 570173012 NIP: 763-10-02-199 

Tel. +48 (0) 67 35-60-999 Fax. +48 (0) 67 35-60-900 

 

2. BRANŻA, KTÓREJ DOTYCZY ZAPYTANIE: 

 

- Mechaniczno-montażowa 

 

3. OSOBA PROWADZĄCA: 
 

            Edward Polowczyk 
 
            
 

4.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 
 

 

 

 

Zaprojektowanie i wykonanie nowego rozładunku – Maglownica rozładunku 
suszarni linia P6 
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5. MIEJSCE MONTAŻU MAGLOWNIC: 

 

           Zakład STEICO Sp. z o.o. w Czarnej Wodzie. 

 
6. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

 
• Zapoznanie się z tematem – analiza zapytania ofertowego – do 15.11.2019 

• Omówienie zakresu prac związanych z realizacją projektu - spotkanie 

oferenta z przedstawicielem Steico na linii P6 – rozładunek – 18.11.2019 

• Przesłanie oferty na wykonanie i montaż – Maglownica rozładunku suszarni 

linia P6 – do 25.11.2019 

• Etap projektowa i przygotowanie do realizacji projektu do – 31.12.2019 

• Etap wykonania elementów składowych maglownicy, zakup części 

znormalizowanych – do 15.02.2020 

• Rozpoczęcie etapu montażu – od 15.02.2020 do 28.02.2020 – montaż 

docelowy na linii P6 będzie uzgodniony z produkcją w Czarnej Wodzie 

• Etap rozruchowy – od 28.02.2020  

 

 
7. OSOBY KONTAKTOWE: 

 
    Edward Polowczyk - prowadzący sprawę 

 Tel. kom.: +48 0 882 432 551 

 Fax: +48 (0) 67 35 66 352 

 e-mail: epolowczyk@steico.pl 

 

 

 

          

8. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY: 
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 Sposób składania ofert:  

- mailowo na adres epolowczyk@steico.pl 

 

 

9. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU   NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY: 
 

I. cena: 50% 

II. termin wykonania: 25% 

III. referencje  wykonawcy: 25% 

 

10. Opis techniczny rozładunku istniejącego – układu maglownic linii P6: 

• Maglownica na każdym piętrze składa się  z rolki pociągowej i rolki 

dociskowej, 

• Suszarnia posiada 15 półek z transporterami rolkowymi, 

• Rolki pociągowe - główne napędowe maglownicy o średnicy ø 90 z bieżnią 

stalową,  

• Rolka dociskowa sterowana jednym siłownikiem pneumatycznym, który 

obraca mechanizmem dźwigniowym mocowanym na wspólnym wale. 

• Napęd maglownic realizowany jest z jednego wspólnego napędu na 

wszystkich półkach suszarni.  

 

11. Opis techniczny nowego rozładunku – układu maglownic linii P6: 

• Maglownica na każdym piętrze składa się  z rolki pociągowej i rolki 

dociskowej, 

• Suszarnia posiada 15 półek z transporterami rolkowymi, 

• Rolki pociągowe - główne napędowe maglownicy o średnicy ø 90 z bieżnią 

gumowaną, twardość powłoki gumowania 80 stopni Shore’a ±2, rolka 

ułożyskowana w oprawach z łożyskami nastawnymi,  
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• Rolka dociskowa sterowana dwoma siłownikami pneumatycznymi, które 

obracją mechanizmem dźwigniowy mocowany na wspólnym wale. Zakres 

pracy rolki dociskowej od 2÷35 mm siła max. docisku F = 800N.     

• Każda  z maglownic musi posiadać własny napęd, którego prędkość 

obrotowa będzie sterowana falownikiem (tryb pracy – rozładunek, tryb pracy 

– prędkość liniowa zgodna z prędkością suszarni), moc napędu musi 

zapewnić rozładunek płyty o wymiarach 2520x6200x25,  gęstość 260 kg/m3   

• Maglownica każdego piętra jest napędem rolek ostatniej sekcji części 

chłodzącej na odcinku 2 m (rolki napędzane od napędu maglownicy) 

• Mechanizmy łańcuchowe napędów muszą być wyposażone w układ 

napinaczy oraz ślizgi  łańcuchów zapewniające ich prawidłową pracę,  

• Nowo zaprojektowane elementy rozładunku (maglownice) muszą być  

dopasowane w istniejący układ kinematyczny suszarni oraz pasować do jej 

konstrukcji nośnej,  

• Elementy wykonane ze stali konstrukcyjnej malowane - dwie powłoki farbą 

podkładową + dwie powłoki  farbą  nawierzchniową, grubość   powłok  

zgodnie z normami dla konstrukcji stalowych mających styczność z 

środowiskiem agresywnym (RAL do ustalenia z zamawiającym). 

• Elementy ruchome maglownic oraz rolek wspomagających muszą być 

wyposażone w osłony bezpieczeństawa zgodne z wymaganiami dyrektywy 

maszynowej – 2006/42/WE z dnia 17.05.2006   

• Zakres oferty musi zawierać: wykonanie nowego układu maglownic wraz z 

konstrukcją słupów oraz nowymi rolkami, demontaż istniejącego układu 

maglownic i rolek części chłodzącej, montaż nowo wykonanego układu 

rozładunku, prace rozruchowe nowego układu rozładunku suszarni linii P6.         

 

12. Załączniki: 

1. Opis zadania z dokumentacją fotograficzną – komentarz.  
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