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Zalolp realizowany będzie w ramach projektu: ,,Nowy materiał polimerowy na bazie odpadów, do
produkcji trudnopalnych folii o podwyższonej wytrrymałości i niskim wpływie na środowisko
w caĘm cyklu życia''.

Nr sprawy: FZ-ll5I54lMKo/19 Katowiceo Ż2,02.2019 r.

Dot}iczy : Wstępneqo zap:rtania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanęgo

Lostępowania przetargowe go

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wstopna ofertę na zakup linii do rozdmuchu folii.

W ramach niniejszego wstępnego zapfiania ofertowego przewiduje się zakup linii laboratoryjnej

umożliwiającej wykonywanie folii metodą rozdmuchu. Linia powinrra umozliwiaó wykonanie folii 3-

warstwowej ztrzechróŻnychmateriałów (tworzyw sztucznych) jednocześnię A+B+C. Dokładnę
wymagania co do danych technicznych przedstawiono poniżej.

Ltrzy wytłaczarki do w5Ąłaczania folii trójwarstwowej A+B+C

2' dfugośó układu plastyfikującego w kaŻdej zwytłaczarek L/D 30

3. min szerokośó folii 100mm

4 . glow ica trzywarstwowa

5. możliwośó zmiany siĘ nadmuchu w rękawie umożliwiająca regulację chłodzenia

6. urządzenie wyposazone musi być w kompresor umożliwiający rozdmuch rękawa

7. zintegtowany system sterowania maszyną z ekranem dotykowym LCD

8.możliwośó pełnej kontroli urządzeniazpoziomu systemu stęrowania umożliwiającą sterowanie:

-temp eratur ą w ytłaczar ek: zadaną i aktualną

- obrotami ślimaków i mocą napędu

- temperaturą głowicy w każdej warstwie nięzależnie

_prędkością nawijania w m/min

- prędkością powietrza w rękawie

- wydajnością wentylatora

- uruchomienięm i zatrzpaniem kompresora

9. musi zapewniaó rejestrację parametrów w formie wykresów

10. musi zapewniaó zmianę grubości szczeliny
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Części składowe urządzenia:

Wytłaczarka

Wymagane są ślimaki o geometrii stożkowej lub walcowej

Maksymalna średnica ślimaków do 20 mm

Zakres obrotÓw ślimaka 0-250 obr/min

Strefa zaswul ślimaka chłodzona wodą

Dopuszczalne są podajniki wolumętry cznę

długośó układu plastyfikującego min LlD 30

Głowica

Wymagana głowica szczelinowa 3 warstwowa typu A+B+C

Zapewnienle regulacji temperatury nakaŻdej z warstw niezależnię

Wieża:

Minimalna szerokośó filmu 100mm

WieŻamusi byó wyposazona w rolki stabilizujące rozdmuchiwany rękaw

Stacja nvijania:

Podwój na stacja zw t1anla

Szybkość zwijaruarolki w zakresie od 0,5 _ 5 m/min

Beznarzędziowa wymiana nawiniętych folii

Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim.

W ramach zaoferowanej ceny wymagana jest dostawa, instalacja, uruchomienie i szkolenie z

zakresu obsługi urządzenia dla 3 osób. Szkolenie powinno odbyć się równolegle do instalacji i
uruchomienia.

Należv podać:
- Cęnę netto / brutto wraz Z określeniem waluty (cena winna obejmowaó wszystkie koszty

realizacji zamówienia) oraz stawkę i wartośó podatku VAT,
- Warunki oraz okres gwarancji
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Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia,
Warunki płatności.

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złoŻyÓ do dnia 01.03'2019r'
w siedzibie Zamaw iaj ącego :

Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków lr40-166 Katowice
adres e-mail: makolczyk@gig.eu

mgr Monika Wallenburg - teL (32) 259 25 47- ę-mail mwallenburg@.gig.eu

mgr inŻ. Marzena Kolczyk - tel. (32) 259 23 42- ę-mail: makolczvk@gig.eu

drogą elektroniczną, lub

ZAPRASZAMY Do SKŁADANIA OFERT
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Zahlp realizowany będzie w ramach projektu: ,,Nowy materiał polimerowy na bazie odpadów' do
produkcji trudnopalnych folii o podwyższonej wytrzymałości i niskim wpływie na środowisko
w caĘm cyklu życia'o.

Nr sprawy: FZ-| I 5I541MKO/1 9

Załącznikw I

Wstępna oferta na zakup linii do rozdmuchu folii.

Nanva/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

Adres:
Nr tel.:
Nr faksu:
Adres e-mail:
Osoba do kontaktu: ..........

netto:
słownie:.
wańośó podatku VAT ( przy stawce
słownię:
brutto:
słownie: .

*należy wpisać walutę

Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia:
Warunki oraz okres gwarancji:
Warunki płatności:

oŚWIADCZENIE RoDo DLA wYKoNAwCY

l. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzęnia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dńa 27

kwiętnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ftzycznychw związ|<tt zprzetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyvr'y 95l46lwB (ogólne

rozporządzenie o ochronię danych) (Dz.IJrz. UE L 1 19 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RoDo'', informuję,
Że'.

. administratoręm danych osobowych wYKoNAwCY jest: Główny Instytut Górnictwa, Pląc Gwąrków
1 ,40 - 166 Kątowice

. inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym InsĘtucie Górnictwą jest Pani:

mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu,
. Danę osobowę wYKoNAwCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RoDo w celu

związanym niniej szym wstępnym zapytaniem ofertowym,
. odbiorcami danych osobowych wYKoNAwCY będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanię

dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego
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Danę osobowe WYKONAWCY będą przechowywarLę ptzez okres 4 lat
w odnięsieniu do danych osobowych wYKoNAwCY decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art.22 RODO;
WYKONAWCA posiada :

- na podstawie art' 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych dotyczącychWYKoNAWCY ;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY 1;

na podstawie art' 18 RoDo pra:wo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzęŻęliem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RoDo 2;

prawo do wnięsięnia skargi do Prezęsa Urzędu ochrony Danych osobowych' gdy WYKONAWCA
uzna, Żę przetwarzanie danych osobowych PanilPana dotyczących narusza przepisy RoDo;

wYKoNAwCY nię przysfuguje:
w zwtązlco z art. l7 ust. 3 lit. b, d lub ę RoDo prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RoDo;
na podstawie art. 2l' RoDo prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wYKoNAwCY jest art. 6 ust. 1

lit. c RODO.

Miejscowość, data Podpis

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianq wyniku postępowania
o ttdzielenie zamówienia publicznego ani zmianq postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załqczników.
2l|yjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie mą zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
zuwagi naważnewzględy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pańsnła członkowskiego.
3rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 zdnia 2'7 kwietnia Ż016 r. w sprawie ochrony osób
ftzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95l46lwB (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L l l9 z 04.05.2016' str. 1).
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