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Zapytanie ofertowe na: 

 

   Wykonanie linii pakowania paczek LDF – SK 01/2019 

 

 

 
I. Cel projektu 

 

Celem projektu jest wykonanie linii pakowania płyt w paczki. Płyty będą  pobierane z istniejącego 

pracującego układu, sztaplowane za pomocą robota na transporterze wprowadzającym do tunelu 

obkurczającego. Za tunelem  grzewczym następuje zmiana wysokości linii produkcyjnej i wpięcie 

w istniejący układ. 

 

II. Zakres zadania: 

1. Zaprojektowanie, wykonanie i montaż układu transporterów taśmowych  ( około 5 sztuk) 

doprowadzających zesztaplowane płyty do zgrzewadła układu pakowania – transportery 

wyposażone w nastawiane ręcznie burty 

2. Zaprojektowanie, wykonanie i montaż transportera umożliwiającego sztaplowanie płyt 

przez robota , umożliwiającego jednocześnie po zdemontowaniu / uniesieniu powrót do 

istniejącej pracy układu – układ wyposażony w niezbędne burty. 

3. Dostawa układu foliowania – Wariant ( maszynę foliują może dostarczyć Zleceniodawca). 

Układ foliowania zawiera zgrzewadło i tunel foliujący do pakowania następujących 

wielkości płyt: 

• Min wymiary produktu – 60x600x400 

• Max wymiary produktu – 300x1200x800, 

• Min wymiary pakietu – 250x600x400 

• Max wymiary pakietu – 400x1200x800 

• Całość zafoliowana – 2 otwory po bokach 

• Transport pakietów - automatycznie 

• Podawanie pakietów – seryjnie 

• Wydajność dla największych pakietów  - 10 paczek na min 

4. Zaprojektowanie, wykonanie i montaż kątowego układu transporterów za maszyną 

pakującą  ze zmiana wysokości : 

• Start z poziomu transportera maszyny pakującej – zakładam około 1300-1400mm 

• Poziom docelowy – 2400mm 

5. Zaprojektowanie, wykonanie i montaż układu transporterów rolkowych buforowych – 

ilość transporterów uzależniona od długości układu foliowania  

6. Transportery wyposażone w nastawiane ręcznie  burty boczne 

http://www.steico.com/
mailto:sekretariat@steico.pl


STEICO Spółka z o.o. – ul. Przemysłowa 2 – 64-700 Czarnków     

 

 

 
 
ul. Przemysłowa 2  www.steico.com  Wysokość kapitału zakładowego 
64-700 Czarnków  NIP :763-10-02-199, REGON :570173012  i wpłaconego 228.594.800 PLN 
tel.+48 (0) 67 35 60 999 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda 
fax.+48 (0) 67 35 60 900 w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy  Bank PEKAO S.A. I/O Czarnków 
e-mail : sekretariat@steico.pl KRS 0000409864  51 1240 3709 1111 0000 4205 7134 

 

III. Rysunek poglądowy układu 

 

 
 

Wymiary pokazane na rysunku są wymiarami orientacyjnymi i nie można ich traktować jako 

wytycznych projektowych 

 

IV. Uwagi : 

1. Wykończenie: farba podkładowa i nawierzchniowa RAL 1015; 

2. Napędy do wszystkich transporterów z możliwością podpięcia pod falownik – dostarcza 

Wykonawca; 

3. Elementy pneumatyki, pasy napędowe i taśmy transportowe po stronie Wykonawcy; 

4. Automatyka, sterowanie, okablowanie i oczujnikowanie wykonuje Zleceniodawca pod wytyczne 

Wykonawcy zlecenia; 

5. Zleceniobiorca zabezpiecza: 

a. Sprzęt niezbędny do wykonania zadania; 

b. Materiały do wykonania zlecenia (z wyjątkiem wymienionych elementów tj.rozdrabniacz ); 

6. Podczas prowadzenia prac niezbędne jest koordynowanie zadań w porozumieniu z 

przedstawicielem Inwestora. 

7.  Wykonawca uwzględni utrudnienia wynikające z realizacji zamówienia w czasie prowadzenia 

procesu czynnym zakładzie produkcyjnym. 
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8. Steico S.A. zastrzega sobie prawo do sprawdzenia kwalifikacji, uprawnień lub badań lekarskich 

pracowników znajdujących się na terenie zakładu przez pracowników działu DW, Kierownika 

Budowy, Kierownika Koordynatora BHP i Ppoż. 

9. Do odbioru niezbędne jest przekazanie dokumentacji technicznej z wykazem użytych części i 

podzespołów. Wykaz zawierać ma pełną nazwę, typ, producenta itp. w celu łatwej identyfikacji do 

zamówienia. Przekazanie atestów i certyfikatów na użyte komponenty i materiały zgodnie z 

wytycznymi. Wystawienie deklaracji . 

10.   Zakończenie zlecenia związane jest z przekazaniem mechanicznym układu (próby ruchowe 

przeprowadzone przez Steico w terminie kilku dni od pisemnego zgłoszenia gotowości). 

 

V. Termin składania ofert do 31-05-2019r. 

VI. Termin realizacji około 08-2019r. 

VII. Istnieje możliwość wizji lokalnej  na terenie zakładu w Czarnkowie 

VIII. W przypadku pytań proszę o kontakt. 

 

       Sebastian Kowalski 

            600 025 255  
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