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Tytuł projektu:

„Zastosowanie innowacyjnej technologii surowcowej w produkcji przewodów
elektrycznych (skrętka).”

Ogłoszenie na zakup kompletnej linii technologicznej do wytopu
miedzi.

Gdańsk, dn. 20 kwietnia 2017r.

www.mapadotacji.gov.pl

ZAMAWIĄJĄCY:

„Damir” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Ul. Wschodnia 13
80-066 Gdańsk
PRZEDMIOT ZAKUPU:

a. Opis przedmiotu zakupu:
Nabycie kompletnej linii technologicznej do wytopu miedzi.
Możliwe składanie ofert cząstkowych.
b. Określenie zakresu zakupu:
Cała linia technologiczna składa się:
1. Pieca do topienia i odlewania - główny element linii odlewniczej. Oczyszczona frakcja metaliczna w postaci granulatu jest
podawana w sposób ciągły lub periodyczny do leja zasypowego pieca wielostrefowego, gdzie ogrzewany jest indukcyjnie w kilku
strefach grzewczych zasilanych z oddzielnych generatorów wysokiej częstotliwości..
Główne korzyści wynikające z użycia tak zaprojektowanego pieca to płynna kontrola temperatury na całej długości pieca, możliwa
dzięki odpowiednio rozlokowanym strefom grzewczym oraz obecności pośredniego płaszcza grzewczego wykonanego ze stali
żaroodpornej i żarowytrzymałej.
parametry:
- wydajność przetopu - 500 kg granulatu miedzi/godzinę
2. Generatory prądu grzania - do zasilania wzbudników pieca wielostrefowego
3. Moduł walcowania - by poddać walcowaniu odlew ciągły miedzi z pieca należy zbudować moduł walcowania gdzie odlany wałek
przetwarzana będzie na standardową walcówkę o średnicy 8 mm.
4. Układacz walcówki - z modułu walcowania walcówka odbierana jest przez układacz, który zwija produkt w kręgi.
5. Zespół chłodzący do modułu walcowania - konieczne jest odebranie odpowiedniej ilości ciepła z modułu walcowania
6. Zespół chłodzący wzbudniki i generatory - do prawidłowej pracy wzbudnika pieca i generatorów prądu niezbędne jest
zapewnienie odpowiedniego odbioru ilości ciepła
7. Sterownik i podzespoły automatyki sterowania - sterownik PLC wraz z aparaturą wykonawczą będzie miał za zadanie nadzorowanie i sterowanie pracą linii.

c. Termin realizacji zamówienia:
Rok 2017 - IV kwartał
Dostarczanie do zakładu do końca 2017 roku.

d. Kryterium oceny ofert stanowi:
•

CENA – 100%
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WARUNKI UDZIAŁU:
Oferty mogą być cząstkowe i składać je mogą przedsiębiorcy, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

1. Złożą ofertę przed upływem terminu składania ofert. Możliwe jest składanie ofert częściowych,
2. Nie spełniają kryteriów przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej, określonych w przepisach
wspólnotowych dotyczących pomocy publicznej lub nie znajdują

się w okresie restrukturyzacji

przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej;

3. Nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej
pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem;

4. W przypadku osoby fizycznej - nie będącemu skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi
pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno –
skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych;

5. Nie będącemu osobą fizyczną, w którym osoba będąca członkiem jego organów zarządzających bądź
wspólnikiem nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w pkt. 4;

6. Nie posiadającym zaległości z tytułu należności publicznoprawnych,
PROCEDURA:
a. Termin składania ofert: do 10.05.2017r
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
Ofertę, której wzór został przedstawiony w załączniku nr 1 do ogłoszenia, sporządzić należy w języku
polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta
winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę złożyć można osobiście w siedzibie zamawiającego
pod adresem ul. Wschodnia 13, 80 – 066 Gdańsk, pocztą, lub na adres e-mail: sekretariat@damir-kable.pl

ZAŁĄCZNIKI:
1. Wzór oferty.
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