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Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.03.02.02-00-0507/16
Tytuł projektu:

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

Ogłoszenie na zakup technologii przetwarzania granulatu miedzi
(złom kablowy), na walcówkę miedzianą i skrętkę.

Gdańsk, dn. 15 marca 2017r.
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ZAMAWIĄJĄCY:

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

a. Opis przedmiotu zakupu:
Przedmiotem zakupu jest nabycie technologii obsługującej proces technologiczny przetwarzania w sposób
ciągły lub periodyczny granulatu miedzi, pozyskanego ze złomu kablowego, na walcówkę miedzianą, a
następnie skrętkę.
b. Określenie zakresu zakupu:
Technologia do zakupienia dotyczy przetwarzania w sposób ciągły lub periodyczny granulatu miedzi, pozyskanego ze
złomu kablowego, na walcówkę miedzianą, a następnie skrętkę.
Odpady kablowe mają być rozdrabniane ma nastąpić oddzielenie miedź od izolacji. Granulat miedziowy ma się
podawać do leja zasypowego pieca indukcyjnego, z którego ciekła miedź ma być przekazywana do walcarki. Drut z
walcarki ma być nawijany w kręgi, stanowiąc pełnowartościową walcówkę.
W kolejnym etapie walcówka o średnicy 8 mm ma być przeciągana przy użyciu ciągarki drutu o dużej średnicy
(grubociągu) i nawinięta do koszy. Kosze mają być transportowane do wielobiegu/ciągarki wielostopniowej skąd
odbierany jest drut o średnicy < 0,3 mm, który jest przekazywany do skręcarek, gdzie gotowe skrętki nawijane są na
szpule.
Zastosowanie surowca wtórnego, w postaci złomu kablowego, jest korzystne zarówno ze względów ekonomicznych
jak i ekologicznych (m. in. przyczynia się do obniżenia kosztów produkcji, eliminuje koszty wydobycia i transportu
surowca, umożliwia zagospodarowanie znacznych ilości odpadu, umożliwia wielokrotny przerób złomu miedzianego).
Granulat miedziowy pozyskuje się poprzez rozdrabnianie kabli elektrycznych w urządzeniu Greemman RECO 200 już
będącego w posiadaniu wnioskodawcy Urządzenie zapewnia szybką i wydajną pracę dzięki zastosowaniu
pneumatycznego stołu separacyjnego. Dzięki swojej ergonomicznie zaprojektowanej budowie urządzenie jest
łatwe w obsłudze i eksploatacji. Jego podstawowe funkcjonalności to:
- duża wydajność - Granulator Kabli RECO200 może przerobić do 250kg złomu kabli na godzinę, to ponad 2 tony
przerobionych kabli podczas 8 godzinnego dnia pracy
- wysokiej jakości granulat - wibracyjno-pneumatyczny stół Greemman (air-table) dzięki odpowiedniej budowie i
starannemu wykonaniu, pozwala zawsze uzyskać w 100% czysty granulat miedzi
- suchy granulat gotowy do sprzedaży dzięki zastosowaniu separacji „na sucho” uzyskujemy suchy granulat, którego
nie trzeba suszyć, co zmniejsza koszty i ułatwia przechowywanie i sprzedaż granulatu
- wszechstronność zastosowań
Następuje odseparowanie frakcji metalicznej od frakcji tworzywa sztucznego (polwinitu). Oczyszczona frakcja
metaliczna w postaci granulatu transportuje się do hali z linią do odlewania i walcowania (2), przedstawionej
schematycznie na rysunku, gdzie jest podawana w sposób ciągły lub periodyczny do leja zasypowego pieca.
W kolejnym etapie ciekła miedź podana jest do modułu walcowania i przetwarzana jest w nim na standardową
walcówkę o średnicy 8 mm. Walcowanie jest obróbką, która polega na plastycznym odkształcaniu materiału
wprowadzonego między dwa walce współpracujące ze sobą i przechodzącego między nimi. Walcówka odbierana
jest przez układacz, który zwija produkt w kręgi i mamy walcówkę.
Może również stanowić półprodukt do otrzymania skrętek przewodów.

www.mapadotacji.gov.pl

Walcówka ϕ8 mm jest przeciągana w celu uzyskania drutu ϕ1,75 mm, pozwalającej dalszą redukcję średnicy w
ciągarce do drutu o małej średnicy. Przy pomocy urządzeń do ciągnienia i skręcania drutu o małej średnicy.
Przedstawiona linia technologiczna jest zaprojektowana do wytwarzania pełnowartościowej skrętki miedzianej
zarówno z surowca pierwotnego jak i wtórnego (z przetworzenia złomu kablowego) oraz mieszaniny surowca
pierwotnego i wtórnego. Wszelkie prawa własności wynikające z technologii przechodzą na Damir Sp. z o.o.

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

d. Kryterium oceny ofert stanowi:
•

CENA – 100%

WARUNKI UDZIAŁU:
Oferty mogą składać 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
przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej;
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się w okresie restrukturyzacji

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 10.04.2017r
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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