Włocławek, 19.05.2014 r.
SECO P. Lewandowski Spółka Jawna
Ul. Liściasta 26f
87-800 Włocławek
KRS nr 0000488801
tel.: 48 509-994-202
e-mail: office@seco-wl.pl
ZAPYTANIE OFERTOWE
I. ZAMAWIAJĄCY
SECO P. Lewandowski Spółka Jawna
Ul. Liściasta 26f
87-800 Włocławek
KRS nr 0000488801
tel.: 48 509-994-202
e-mail: office@seco-wl.pl
Miejsce realizacji zamówienia:
ul. Broniewskiego 32-34
87-800 Włocławek
Województwo Kujawsko-Pomorskie
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostarczenie urządzeń
minimalnych:

według

następującej

specyfikacji

i

1. Pralnico-wirówka elektryczna min. 27 kg (niezbędna
przemysłowego (pościel, ręczniki obrusy itp.) – 1 szt.

parametrów
do

prania

2. Suszarka bębnowa gazowa min. 27 kg (niezbędna do suszenia
przemysłowego (pościel, ręczniki obrusy itp.) – 1 szt.
3. Pralnico wirówka wysokoobrotowa (niezbędna do prania detalicznego
ubrań w systemie Lagoon) – 1 szt.
4. Manekin FFT WC (niezbędny do wykańczanie prania w nowatorskim
procesie prania lagoon) – 1 szt.
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5. Stół do prasowania (niezbędny do odsysania, nadmuchu
ogrzewania danego produktu w procesie prasowania) – 1 szt.

oraz

6. Stół detaszerski (niezbędny do wstępnego usuwania plam i zabrudzeń) –
1 szt.
7. Wytwornica pary (niezbędna do zasilania w parę manekina oraz stołu do
prasowania) – 1 szt.
8. Zestaw pomp (niezbędny do dozowania płynów środków czyszczących)
– 1 kpl.
9. Magiel suszący (niezbędny w procesie suszenia i prasowania pościeli,
bielizny, ręczników, zasłon, obrusów) – 1 szt.
10. Pakowarko-foliarka (niezbędna do pakowanie wypranej odzieży w folie) –
1 szt.
Parametry minimalne ww. urządzeń:
Ad. Pralnico-wirówka elektryczna min. 27 kg (niezbędna do prania przemysłowego
(pościel, ręczniki obrusy itp.) – 1 szt.
– Wielkość załadunku min. 27 kg do 30 kg.
– Objętość bębna min. 220 litrów.
– Wysoka siła wirowania zapewniająca skuteczne usuwanie wody z pranej odzieży.
– Duży wyświetlacz i jedno pokrętło umożliwiające łatwy wybór programu.
– Możliwość wyboru języka menu.
– Dwa przyciski szybkiego uruchamiania do obsługi najczęściej stosowanych
programów prania.
– Zestawy programów prania zoptymalizowane pod względem ekonomii,
skuteczności i czasu.
– Mikroprocesor z pełnymi możliwościami programowania.
– Możliwość zaprogramowania wszystkich odpowiednich parametrów prania.
– Możliwość programowania za pomocą klawiatury lub pobrania programu z karty
pamięci.
– Automatyczny system ważenia w programatorze wyznaczający masę wsadu i
odpowiednie sterowanie dopływem wody.
– Dozownik środka piorącego z czterema przegrodami na detergent w proszku lub w
płynie.
– Płyta czołowa ze stali nierdzewnej i szare blachy boczne.
– Drzwiczki z dużym otworem ułatwiającym napełnianie i opróżnianie.
– Niski poziom hałasu zapewniający przyjemne środowisko pracy.
– System zapewniający właściwą siłę odwirowania.
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Ad. Suszarka bębnowa gazowa min. 27 kg
przemysłowego (pościel, ręczniki obrusy itp.) – 1 szt.

(niezbędna

do

suszenia

– sterownik mikroprocesorowy.
– wielkość załadunku min. 27 kg do 30 kg.
– system anty-zgnieceniowy bielizny po zakończeniu suszenia (jeżeli suszarka nie
jest rozładowana). System ten ma zapobiegać powstawaniu samozapłonu gdyż
bielizna nie jest składowana bez dostępu powietrza – ciągle jest przewietrzana,
przeciwdziała powstawaniu dokuczliwych zagnieceń.
– program serwisowy dla programowania 20 parametrów, m.in.: temperatury; czas
schładzania itd.
– pomiar wilgotności – ma zapobiegać przesuszaniu, wyłącza suszarkę w momencie
uzyskania zaprogramowanego w % stopnia wilgotności.
– rewers bębna – ruch bębna lewo-prawo, przeciw zagniataniu, zbrylaniu i zwijaniu
się bielizny, ma zapobiegać przyklejaniu bielizny do ścianek bębna.
– Pojemność: min. 340 litrów.
– Średnica bębna: min. 760 mm.
– Duża wydajność — 2 pełne wsady na godzinę.
Ad. Pralnico wirówka wysokoobrotowa (niezbędna do prania detalicznego ubrań
w systemie Lagoon) – 1 szt.
– Objętość bębna min. 150 litrów.
– Wysoka siła wirowania dla efektywnego odprowadzania wody.
– Szerokie otwarcie drzwi zapewniające łatwy załadunek i wyładunek.
– Przystosowane do 4 sygnałów detergentów płynnych lub detergentów
proszkowych.
– Znakomita ochrona przed rdzą – stal nierdzewna bębna wewnętrznego i
zewnętrznego oraz panelu przedniego.
– Grzanie elektryczne.
– Częstotliwościowo sterowany jeden silnik dla max. elastyczności i produktywności.
– Programowalne wszystkie parametry prania.
– Otwieranie zaworu spustowego ciśnieniem wody.
– 4 przedziały na sypkie detergenty.
– Osobne przyłącza na ciepłą i zimną wodę.
Ad. Manekin FFT WC (niezbędny do wykańczanie prania w nowatorskim procesie
prania lagoon) – 1 szt.
– panel sterujący z wyświetlaczem.
– obrotowy panel sterujący.
– obrotowy panel sterujący.
– 9 programów roboczych do garderoby różnego typu wykonanej z różnego rodzaju
materiałów.
– lalka formująca obrotowa 180° - 360° pozwalająca na łatwą obsługę urządzenia.
– regulacja ramion.
– automatyczna regulacja rozmiaru.
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– mocny wentylator z regulowanym przepływem powietrza.
– żelazko parowe z odwadniaczem.
Ad. Stół do prasowania (niezbędny do odsysania, nadmuchu oraz ogrzewania
danego produktu w procesie prasowania) – 1 szt.
– funkcje: ODSYSANIE, NADMUCH, PODGRZEW,
ŻELAZKO PAROWE W
KOMPLECIE.
– Wsparcie i obracane ramię.
– Ogrzewany prasulec rękawowy.
– Pistolet parowy.
– Zawiesie żelazka (winda) i balanser do niwelowania ciężaru.
– Podstawka pod żelazko.
– Lampa.
Ad. Stół detaszerski (niezbędny do wstępnego usuwania plam i zabrudzeń) – 1 szt.
– stół detaszerski z blatem ze stali nierdzewnej.
– wyposażony w odsysanie powietrza, dwa pistolety detaszerskie odplamiające na
zimno i ramię obrotowe ze stali nierdzewnej służące do czyszczenia małych wyrobów
lub odzieży dziecięcej. Umożliwiający w łatwy sposób rozbudowę urządzenia o
dodatkowe elementy jak pistolet para - powietrze czy kompresor.
- konstrukcja stołu pozwalająca na wydajną pracę i znaczną oszczędność środków
do wywabiania plam.
– zasilanie 230V/50Hz, moc wentylatora 280W, ciśnienie robocze powietrza 8-10bar.
Ad. Wytwornica pary (niezbędna do zasilania w parę manekina oraz stołu do
prasowania) – 1 szt.
– elektryczna wytwornica pary zaprojektowana i zbudowana tak, aby spełniała
wszelkie normy i dopuszczenia UDT.
- całe wyposażenie kontrolne (sterujące) wyprodukowane z materiałów i
komponentów najwyższej jakości, gwarantujących maksymalną niezawodność i
bezpieczeństwo.
- regulacja poziomu wody w kotle parowym za pomocą regulatora pływakowego.
Poziom w kotle uzupełniony bardzo wydajną pompą wodną produkowaną w systemie
trójfazowym.
– zasilanie 400 V / 50 Hz.
– ciśnienie pary 6 bar.
Ad. Zestaw pomp (niezbędny do dozowania płynów środków czyszczących) – 1 kpl.
– pompy dozujące odpowiednie środki piorące w konkretnej ilości zadanej do
przyporządkowanego programu prania.
Zestaw ośmiu pomp dozujących środki każda z oddzielnego pojemnika.
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Ad. Magiel suszący (niezbędny w procesie suszenia i prasowania pościeli, bielizny,
ręczników, zasłon, obrusów) – 1 szt.
– łatwy w użyciu panel sterujący: START; STOP; pokrętło regul. temperatury;
pokrętło regul. Szybkości.
– ergonomiczna wysokość pracy.
– zabezpieczenie rąk operatora.
– cylinder grzewczy prasujący.
– automatyczny lub ręczny system regulacji prędkości w zależności od wilgotności.
Pozwalający na uzyskanie całkowitego wysuszenia maglowanej tkaniny za jednym
przepuszczeniem przez magiel. Oszczędność czasu i energii. (opcja dodatkowa).
– Odparowanie ( min. wydajność): 19,5 l wody/godz. (przy 50% wilgotności,
gramaturze tkaniny 190 g/m2 i 100% wykorzystaniu powierzchni cylindra) co pozwoli
na uzyskanie 39 kg suchej bielizny na godzinę.
Ad. Pakowarko-foliarka (niezbędna do pakowanie wypranej odzieży w folie) – 1 szt.
- Urządzenie służy do pakowania wyczyszczonej lub uszytej konfekcji.
- Wyposażone w uchwyt do powieszenia jednorazowego wieszaka, na który zakłada
się garderobę.
- Rękaw foliowy zgrzewany i obcinany tworzący estetyczne opakowanie i
zabezpieczenie przed kurzem i innymi zanieczyszczeniami.
- Standardowym wyposażeniem ma być układ regulacji czasowej zgrzewania.
- Foliarka ma być wyposażona w stojak, umożliwiający jej zintegrowanie z foliarką
dolną. Wynikiem takiego działania ma być produkt zapakowany w folię ze wszystkich
stron.
- Czas zgrzewania 0-20 S.
- Wymiary 76 x 60 x 200 cm.
Zamawiający zastrzega, że nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Przedłożone przez oferentów oferty winny zawierać odniesienie do całego
zakresu rzeczowego określonego w zapytaniu ofertowym.
Ceny zawarte w ofercie winny odnosić się do każdego elementu zamówienia tj.
do każdego urządzenia oddzielnie oraz zawierać podsumowanie dla całości.
Zamawiający nie przewiduje możliwości uruchomienia Zamówień uzupełniających
dotyczących przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Od 01.07.2014 r. do 31.12.2014 r.
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IV. OCENA OFERT
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:


Łączna cena netto opisanych powyżej urządzeń.

V. DODATKOWE INFORMACJE
Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres piotrlewandowski3@wp.pl z
dopiskiem w tytule wiadomości email „Oferta – urządzenia pralnia”, listownie na
adres siedziby Firmy bądź osobiście w siedzibie Firmy do dnia 19.06.2014 r.
Dodatkowych informacji udziela p. Piotr Lewandowski – wspólnik, pod
numerem telefonu +48 509-994-202 oraz adresem e-mail: office@seco-wl.pl
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.
zm.).
Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności SECO
P. LEWANDOWSKI SPÓŁKA JAWNA poprzez inwestycje w zakup lokalu
użytkowego, jego adaptację oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt w celu
rozpoczęcia działalności Pralni”.
Ceny zawarte w ofercie winny być wyrażone w wartościach netto oraz brutto.
Oferty winny zawierać informacje o dacie ich ważności.
Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do
akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Zamawiającego do składania
wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty
czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i
dostarczeniem oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian całości lub części zapytania
ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przy ocenie
ofert bez podania przyczyny.
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