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 Czarnków 1.04.2019  

 

Numer sprawy: W3/01/04/19/PAB  

 

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:  

 

- elektryczna  

 

 

3. OSOBA PROWADZĄCA:  

 

Sławomir Paździorek,  

 

 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

 

Wykonanie okablowania linii wykończeniowej linii W3 w STEICO Czarnków. 

 

Montaż prowadników kablowych na sztaplarce – łącznie 3 sztuki długość ~1,2m, 

dostawa STEICO,  

 

Wykonanie tras kablowych na sztaplarce oraz stołach transportowych i węźle 

paletyzacji z robotem zakres szafy R15025, R15027 i R15029 z materiału 

dostarczonego przez zleceniobiorcę, 

 

Montaż wyłączników remontowych dostarczonych przez STEICO – ilość wg 

załącznika nr 1, 

 

Montaż uchwytów do czujników Elesa-Ganter/Balluff oraz czujników i lusterek 

przekazanych przez STEICO – ilość wg załącznika nr 1, 

 

Montaż czujników, odbłyśników i barier bezpieczeństwa dostawa STEICO, ilość wg 

załącznika 1, 

 

mailto:sekretariat@steico.pl
mailto:sekretariat@steico.pl


Czarnków, 1 kwietnia 2019 

 

 

ul. Przemysłowa 2,  64-700 Czarnków 
 

STEICO Sp. z o.o.  
ul. Przemysłowa 2    
64-700 Czarnków   
tel.: +48 (0) 67 35 60 999  
fax.: +48 (0) 67 35 60 900  
e-mail: sekretariat@steico.pl  

Montaż 9 szt. skrzynek krosowych oraz 1 szt. pulpitu sterowniczego dla sztaplarki – 

pulpity dostarczone przez STEICO 

 

Montaż pneumatyki dla sztaplarki, stołów przekazania kątowego, gniazda paletyzacji z 

robotem z materiału przekazanego przez STEICO, 

 

Ułożenie i podłączenie przewodów do urządzeń linii wykończeniowej wg załącznika 1 

(czujniki, wyłączniki krańcowe, silniki, elektrozawory, bariery bezpieczeństwa, 

wyłączniki remontowe, pulpity sterownicze i skrzynki krosowe), komplet kabli 

dostarcza STEICO, 

 

Udział w rozruchu w zakresie wykonanych prac tzn: 

- Weryfikacja podłączeń obiektowych, kierunków obrotów silników, 

- Ustawianie fotokomórek, odbłyśników i innych czujników, 

- Regulacja układu pneumatyki (zawory zwrotno-dławiące, czujniki pozycji 

krańcowych siłowników), 
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5. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  

 

STEICO Sp z o.o. Zakład w Czarnkowie 

ul. Przemysłowa 2 

64-700 Czarnków 

 

 

6. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

 

Termin uruchomienia całości: od 6.05.2019 szacunkowo 6 tygodni. 

 

Zleceniobiorca zobowiązany jest do przekazania kompletu protokołów z testów wszystkich 

elementów obwodu bezpieczeństwa. 

 

 

7. OSOBY KONTAKTOWE:  

 

Sławomir Paździorek – sprawy elektryczne  

Tel: +48 67 35 66 294  

Tel. kom.: +48 696 064 372  

Fax: +48 67 35 66 357  

e-mail: spazdziorek@steico.pl  
 

Krzysztof Stochaj – sprawy budowlane  

Tel: +48 668 197 109  

Fax: +48 67 35 66 357  

e-mail: kstochaj@steico.pl  
 

Łukasz Nikielski – sprawy merytoryczne  

Tel. +48 67 356 63 40  

Tel. kom.: +48 0 606 440 037  

Fax: +48 67 356 09 02  

e-mail: lnikielski@steico.pl  

 

 

8. ZAKRES OFERTY.  

 

Zadanie polega na wykonaniu kompletnego okablowania urządzeń linii wykończeniowej W3 w 

zakresie szaf sterowniczych R15025, R15027 i R15029. 
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9. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:  

 

 

Termin składania ofert: 8.04.2019r.  

Sposób składania ofert:  

- osobiście w dziale IPp,  

- faxem na numer +48 67 35-66-357  

- mailowo na adres : spazdziorek@steico.pl lub lnikielski@steico.pl  

 

 

10. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:  

- cena: 40%  

- termin wykonania: 40%  

- referencje wykonawcy: 20%  
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11. UWAGI KOŃCOWE:  

 

1. Oferent musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej,  

2. Wszelkie dokumenty ofertowe powinny być podpisane przez Oferenta lub osoby 

uprawnione do reprezentowania przez Oferenta,  

3. Zapraszający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odstąpienie od 

wybrania oferty w każdej chwili bez podania przyczyny, przeprowadzenia dodatkowych 

negocjacji, bądź uznania, że konkurs ofert nie został rozstrzygnięty bez podania 

uzasadnienia,  

4. Oferent w przygotowanej ofercie oświadczy i zapewni Zamawiającego, że spełni 

wszystkie warunki określone w stanowiącym integralną część Zamówienia załączniku nr 

6 pt. „Ogólne warunki współpracy – Wymagania dla dostawców” oraz zobowiąże się do 

przestrzegania zasad i obowiązków z niego wynikających,  

5. Oferent uwzględni utrudnienia wynikające z realizacji zamówienia w czasie prowadzenia 

procesu w czynnym zakładzie produkcyjnym oraz trwającej budowie hali produkcyjnej,  

6. Zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z zakresem prac zawartych w dokumentach 

będących integralną częścią Zapytania Ofertowego nr W3/01/04/19/PAB,  

7. Wszelkie dokumenty ofertowe powinny być podpisane przez Oferenta lub osoby 

uprawnione do reprezentowania przez Oferenta.  

 

 

12. Spis załączników.  

Załącznik nr 1: Założenia do sterowania W3 – linia wykończeniowa - zestawienia tabelaryczne 

wszystkich komponentów z podziałem na szafy, strefy oraz podstrefy 

bezpieczeństwa. 

Załącznik nr 2: Layout linii wykończeniowej W3, format pdf, 
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