Małkowo, 02.08.2010r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapraszam do składania oferty na sprzedaż urządzeo do produkcji (konwersji) worków
barierowych PA/PE, PA/PE/EVOH, PET/PE oraz innych struktur wielowarstwowych: dwa urządzenia
do konwersji folii PA/PE i pochodnej w gotowe opakowania realizowanej w ramach Program
Operacyjny 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:









Szerokośd robocza 1200mm
Ilośd elektrod wzdłużnych: 3 szt.
Ilośd elektrod poprzecznych: 2 szt.
Sterowanie w pełni cyfrowe z możliwością diagnozy on-line przez Internet
Szybkośd: 120 taktów/minutę
Napęd: serwomotoryczny
Dodatkowo ewentualne opcje:
Możliwośd produkowania opakowao z dnem typu doypack lub envelope

Kupujący może dokonad wyboru rozłącznego (zakup każdego urządzenia od innego oferenta).
Przy składaniu kilku ofert, najmniej jedno z oferowanych urządzeni musi posiadad możliwośd
produkcji opakowao z dnem typu doypack lub envelope (proszę o wyraźnie oznaczenie).
Parametry wyboru - 100% cena.
Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są w siedzibie Spółki oraz pod poniższym numerem
telefonu. Prosimy o składanie ofert w siedzibie lub drogą pocztową do dnia 24.09.2010 r.
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OFFER ENQUIRY

I am inviting to submit an offer for the purchase of devices for the barrier sacks production PA/PE,
PA/PE/EVOH, PET/PE and other multilayered structures:
Two devices for PA/PE foil conversion in to ready packages which are carried out in frames of
Operational Programme - Innovative Economy for 2007-2013 activity 4.2: “Stimulating enterprise
activity B+R and supporting in the industrial design”
The device should have the following technical parameters:
Working breadth 1200 mm
Number of longitudinal electrodes
Number of cross-electrode
Steering fully digital with the possibility of on-line diagnosis
Speed 120 tact/min
Servo-motor Drive system

The purchaser can make disjunctive choice (purchase every device from one tenderer)
At least one from offered equipment must have the possibility of production the wrapping up with
the bottom types doypack or envelope (please mark clearly).
Choice parameters :
A. 100% price
Place your offer until 24.09.2010, please
All other information are accessible in the company's head office and under a following telephone
number 0048 58 324 91 26.
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