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Małkowo, 26.07.2010 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Zapraszam do składania oferty na zakup urządzeo do produkcji (konwersji) worków barierowych PA/PE, 

PA/PE/EVOH, PET/PE oraz innych struktur wielowarstwowych: bobiniarki do konwersji folii PA/PE i 

pochodnej w gotowe opakowania, którą zamierzamy zakupid w związku z realizacją projektu pn „Poprawa 

konkurencyjności spółki Beta Pack poprzez opracowanie innowacyjnych opakowao próżniowych” w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 4.2 „Stymulowanie działalności 

B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego” 

 

Urządzenie powinno posiadad następujące parametry techniczne: 

 Długośd rolki odwijanej: do 1600mm 

 Średnica rolki odwijanej: do 1200mm 

 Średnica rolki nawijanej: do 600mm 

 Cięcie nożami krążkowymi lub żyletkowymi (zamiennie). 

 Szybkości pracy: 200-500m.min 

 

Parametry wyboru - 100% cena netto. 

W przypadku otrzymania ofert w walucie obcej w celu dokonania wyboru cena zostanie przeliczona przez 

beneficjenta po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzieo sporządzenia protokołu wyboru ofert. 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 30.07.2010 r. 

 

Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są w siedzibie Spółki oraz pod numerem telefonu: 

48 58 324 91 26.  Prosimy o składanie ofert w siedzibie lub drogą pocztową.  

 

 

Z poważaniem, 

Tadeusz Szczełuszczenko 

 

 



 

 

 
BETA PACK Sp. z o.o. 

Pałacowa 11; 83-330 Małkowo 
   T. +48 58 324 91 26 F. +48 58 305 45 81 
NIP: 583-28-10-769 REGON: 192885021 

www.beta-pack.com 

 

 

 

 

Małkowo, 26.07.2010r. 

 

 

OFFER ENQUIRY 

 

Beta Pack Sp. z o.o. invites to submit a tender for sale of devices for barrier bags production PA / PE, PA / 

PE / EVOH, PET / PE and other multi-layer structures: BOBINIARKA for the conversion of the foil PA/PE and 

similar into ready packages, which we intend to purchase as the implementation of the project entitled 

"Improving the competitiveness of the company's Beta Pack by developing innovative vacuum-packing" 

within the Operational Programme Innovative Economy, 2007-2013, Action 4.2 "Stimulating R & D activities 

of enterprises and support in the field of industrial design"  

 

 

The device should have the following technical parameters: 

 Length of the unwrapped roll: up to1600mm 

 Diameter of the unwrapped roll: up to 1200mm 

 Diameter of the roll rolled up: up to 600mm 

 Cutting with Toller knives Or razor-blade 

 Work-speed: 200-500 m.min 

 

 

The parameters of choice - 100% of the net price.  
In case of tenders in foreign currency, in order to select the price will be converted by the beneficiary at the 
average rate of NBP on the day preceding the date of the tender selection protocol.  
 
 
Any additional information are available at the Company’s head office and by phone: 48 58 324 91 26 
Please  place your offer in writing in the office or by post until 30.07.2010. 
 
 
Sincerely, 

Tadeusz Szczełuszczenko 


