
Białystok, 22 września 2016 r.  

ZAPYTANIE OFERTOWE nr UE-3710-1/16 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BISTAR" SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do składania 

ofert w postępowaniu na  dostawę wraz z montażem i uruchomieniem linii do  

wytłaczania profili optycznych z PC i TPE 

 
I. Informacje ogólne 

1. Niniejsze postępowanie ofertowe NIE jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych. 

2. Zakup objęty zamówieniem ma być współfinansowany w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata2014-2020, Oś Priorytetowa I Wzmocnienie 

potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w 

przedsiębiorstwach 

3. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: www.bistar.com.pl oraz 

wywieszono na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie.  

4. Informację o zamówieniu opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (link).  

5. Termin realizacji dostawy: do 15 31  grudnia 2016 r. 

 

II. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem linii do 
wytłaczania profili optycznych w technologii koekstruzji PC + TPE, w skład której wchodzą 
między innymi: 
 
1. WYTŁACZARKA JEDNOŚLIMAKOWA GŁÓWNA o następujących parametrach: 

a) cylinder fi min. 45 mm, szlifowany, azotowany, z min. 4 strefami termoregulacji  
b) ślimak   O45-25D azotowany, 
c) panel sterowania PLC z kolorowym wyświetlaczem dotykowym min. 7”, zintegrowany ze 

sterowaniem pozostałych cementów linii, 
d) silnik min.10 kW/AC, z wymuszonym chłodzeniem, sterowany falownikiem, 
e) Reduktor o osiach równoległych z niezależnym łożyskiem oporowym, 
f) min. 4 niezależne strefy regulacji temperatury cylindra 
g) niezależne grzałki dla każdej strefy, 
h) izolowana obudowa cylindra, niezależna dla każdej strefy 
i)  panel sterowania z elektronicznymi regulatorami temperatury, układem sterowania silnika 

AC i wyświetlaczem prędkości roboczej ślimaka  
j) blok do koekstruzji 
k) lej zasypowy ze stali nierdzewnej 
l) wydajność maksymalna nie mniejsza niż 40 kg poliwęglanu na godzinę   

 
2. WYTŁACZARKA JEDNOŚLIMAKOWA - KOEKSTRUDER o następujących parametrach: 

a) średnica ślimaka min. 20 mm 
b) cylinder azotowany z min. 3 strefami termoregulacji o średnicy odpowiedniej do średnicy  
ślimaka 
c) ślimak o długości min. 20 D azotowany 
d) silnik o mocy min 1,5 kW/ AC z wymuszonym chłodzeniem, sterowany falownikiem 
e) reduktor 



f) panel sterowniczy 
g) lej zasypowy  ze stali nierdzewnej 
h) kolumna wsporcza z regulacją wysokości za pomocą mechanizmu śrubowego 
i) izolowana obudowa cylindra ze stali nierdzewnej 
j) wydajność maksymalna nie mniejsza niż 6 kg TPE na godzinę. 

 
3. STÓŁ KALIBRUJĄCY o następujących parametrach: 

a) wyposażony w panel sterowania PLC zsynchronizowany z wytłaczarką  
b) wykonanie stołu ze stali ocynkowanej połomieniowo, 
c) system mocowania kalibratorów, 
d) zbiornik zlewowy na wodę ze stali nierdzewnej o pojemności min. 100 l zamontowany 

wewnątrz podstawy, 
e) min. 8 dystrybutorów wody z regulatorami przepływu i miernikiem temperatury i ciśnienia 

wody,  
f) min. 16 dystrybutorów próżni na dwóch kolumnach ze stali nierdzewnej z zaworami i 

miernikiem próżni, 
g) pompa próżniowa, 
h) pompa obiegowa z wymiennikiem ciepła i centralka termostatująca CHILLER do chłodzenia 

kalibratorów 
i) tunel suszący do profili z wentylatorem 
j) długość wanny minimum 3200 mm  

 
4. ODCIĄG  o następujących parametrach: 

a) Odciąg typu gąsienicowego o powierzchni kontaktu min. 1200 x 120 mm 
b) Panel sterowania PLC zsynchronizowany z wytłaczarką i pozostałymi modułami linii, tak, aby 

zmiana prędkości odciągu była proporcjonalna do zmiany prędkości wytłaczarki. 
c) Podnoszenie gąsienicy górnej realizowane pneumatycznie mechanizmem samonastawnym, 

dopasowującym się do wysokości profili, 
d) Segmenty gąsienicy wyposażone w nakładki gumowe wymienne.  
e) Napęd gąsienic niezależnymi przekładniami redukcyjnymi  
f) Silnik napędowy min. 3kW/AC, z wymuszonym chłodzeniem, sterowany falownikiem, 
g) Wbudowana szafa elektryczna z PLC, 
h) Wyświetlacz prędkości. 

 
5. ZESPÓŁ TNĄCY o następujących parametrach: 

a) Cięcie za pomocą piły tarczowej  
b) Sterowanie PLC zsynchronizowane z wytłaczarką i pozostałymi modułami linii 
c) Wózek piły poruszany pneumatycznie, na prowadnicach tocznych 
d) Urządzenie dociskowe blokujące profil na wejściu i na wyjściu  
e) Silnik min. 1,5kW/AC,  
f) Ruch piły realizowany pneumatycznie 
g) Tarcza piły min fi 350mm do cięcia zamontowana bezpośrednio na wale silnika. Nie 

dopuszcza się przekładni pasowych. 
h) System odsysania opiłków z wyciągiem, 

 
6. STÓŁ ZRZUTOWY o następujących parametrach: 

a) Min. długość profili 3m 
b) min. szerokość części uchylnej: 200mm, wykonanie ze stali nierdzewnej lub aluminium. 
c) Mechanizm uchylny napędzany pneumatycznie 
a) Zbiornik na profile w ramie urządzenia. 
   

 
7. NARZĘDZIA DO WYTŁACZANIA PROFILI o następujących parametrach: 



Narzędzia do nadawania ostatecznego kształtu profili wykonywanych w technologii koekstruzji, 
idealnie dopasowane do potrzeb Wnioskodawcy. Narzędzia będą dopasowane do wyżej opisanej linii 
do wytłaczania.  
Parametry techniczne: 

a) głowica do koekstruzji wykonana ze stali nierdzewnej, kompletna z grzałkami. Oddzielne 
głowice do każdego rodzaju profilu 

b)  kalibratory każdego z narzędzi, niezależna strefa chłodzenia i próżniową. 
c) wałek moletujący do nadawania struktury przestrzennej na powierzchni tłoczonych profili 

pracujący w linii  
d) narzędzia mają pochodzić od producenta wytłaczarki 

Rysunki przedstawiające narzędzia wraz z zaznaczonymi wartościami tolerancji wymiarowej 
przedstawione zostały w załączniku nr 3 przedstawione zostaną na wniosek wykonawcy. 
 
8. TESTY AKCEPTACYJNE 
W ofercie powinny być wliczone testy akceptacyjne w zakładzie producenta przed dostawą linii. W 
czasie testów będą podlegać ocenie funkcjonalność linii oraz zgodność wszystkich wytłoczonych 
profili z założeniami. 
 
9. URUCHOMIENIE, SZKOLENIE I KNOW-HOW. 
Oferta powinna uwzględniać uruchomienie linii w zakładzie kupującego przez technika dostawcy w 
czasie min. 6 dni roboczych z czego szkolenie i know-how min. 4 dni (1 dzień na każde narzędzie). 
 
III. Warunki udziału w postępowaniu 

1.  Z udziału w postępowaniu wykluczone zostaną podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z 
zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub 
osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a)  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b)  posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
c)  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d)  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2.  Istnienie lub brak powiązań o których mowa powyżej ocenione zostanie na podstawie 
oświadczenia złożonego przez wykonawcę na formularzu oferty 
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, spełniający warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. W tym zakresie  Zamawiający stawia 
warunek posiadania następującego doświadczenia: 
 - brak wymagań w tym zakresie 

a) Wykonawca ma się wykazać dostawą w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: -minimum 
jednej  kompletnej linii do wytłaczania profili z PC , PMMA lub TPE o wydajności nie mniejszej niż 
35 kg na godzinę ORAZ minimum jednej kompletnej linii z możliwością   wytłaczania w procesie 
koekstruzji o wydajności łącznej minimum 40 kg na godzinę,  
. 

4.  W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku wykonawca przedstawi wykaz dostaw 
wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 
stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; 



 
IV. Opis sposobu porozumiewania się z wykonawcami 

1. Kontakt z wykonawcami jedynie drogą korespondencji pisemnej na adres spółki lub mailowo na 
adres ogloszenia@bistar.com.pl 
V. Opis sposobu składania ofert 
1. Oferta powinna być złożona na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania.  

2. Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest przedstawić szczegółową specyfikację oferowanych 

urządzeń tak, aby Zamawiający mógł bez wątpliwości ocenić, czy oferowana linia spełnia wymagania 

określone w zapytaniu. 

3. Oferty należy dostarczyć (osobiście, pocztą lub kurierem na adres spółki lub pocztą elektroniczną 

na adres Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BISTAR” s.k., ul. Nowosielska 2 A, 15-617 Białystok, 

Polska do dnia 07 listopada 2016 r. do godziny 10:00.  

4. W przypadku przesłania oferty pocztą, kurierem lub dostarczenia jej osobiście ofertę należy 

dostarczyć w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „OFERTA NA DOSTAWĘ LINII DO 

WYTŁACZANIA PROFILI OPTYCZNYCH Z PC i TPE. Nie otwierać przed 07 listopada 2016 r. godz.  10:00  

(wpisać termin otwarcia ofert) 

5. Adres spółki na który należy przesyłać ofertę pocztą lub kurierem: 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BISTAR” s.k., ul. Nowosielska 2 A, 15-617 Białystok, Polska 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

VI Termin składania i otwarcia ofert. 
1. Oferty należy złożyć do godziny 10:00 w dniu 07 23  listopada 2016 r.  

2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego 
VII. Kryteria oceny ofert 
1, Zamawiający dokona oceny: 

a) spełniania warunków udziału przez wykonawców oraz  

b)  zgodności ofert z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu  

2. Zamawiający, w trakcie badania i oceny ofert, może zwrócić się do wykonawców o wyjaśnienie ich 

treści. 

3. Spośród ofert, które nie podlegną odrzuceniu Zmawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą 
stosując następujące kryteria oceny: 

a)  Kryterium nr 1: Cena. Waga kryterium: 60% 
przy czym ilość punktów zostanie wyliczona wg wzoru: 
               Omin  
Pc = ---------------    x 0,6 
                  O 
 
gdzie: 
Pc – ilośc punktów za kryterium „Cena” 
Omin – cena oferty z najniższą ceną 
O- cena oferty ocenianej 
0,6 – waga kryterium 
 
b) Kryterium nr 2: efektywność energetyczna. Waga kryterium: 40 % 



przy czym ilość punktów zostanie wyliczona wg wzoru: 
               O  
Pe = ---------------    x 0,4 
                  Omax 
 
gdzie: 
Pc – ilośc punktów za kryterium „efektywność energetyczna” 
O – ilość przyznanych punktów za zużycie energii elektrycznej (za średnie zużycie energii 
elektrycznej w czasie pracy z pełną wydajnością równe 30 kW i więcej  - 10 pkt, za każdy 1 kW 
poniżej 30 - 10 pkt dodatkowo)   
O max- maksymalna ilość przyznanych punktów za zużycie energii elektrycznej 
0,4 – waga kryterium 

4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów 
wyliczonych zgodnie z zasadami określonymi w pkt 3. 
5. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert zawierających cenę wyrażoną w PLN  lub EUR. W przypadku 
otrzymania ofert wyrażonych w różnych jednostkach monetarnych zamawiający – w celu porównania 
ofert- dokona przeliczenia ceny wyrażonej w EUR na ceny wyrażone w PLN po kursie NBP z dnia 
otwarcia ofert. 
VIII. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego. 
Zamawiający nie przewiduje zmian umowy. 

 
 
Białystok, 2016-09-29 

Podpis 



Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr UE-3710-1/16 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dane Wykonawcy:  

Nazwa ……………………………………………………………………………………………………………… 

Siedziba …………………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu ………………………………….. numer faksu ……………………………………………….. 

Adres e-mail……………………………………... 

PRZEDMIOT OFERTY 

 

Oferta w sprawie na  dostawę wraz z montażem i uruchomieniem linii do  

wytłaczania profili z PC + TPE zgodnie z warunkami postępowania przetargowego nr UE-3710-1/16 

 

Dostawa kompletnej linii do wytłaczania profili z PC + 
TPE na warunkach określonych w zapytaniu 
ofertowym nr UE-3710-1/16 

Kwota netto 
[zł] 

Zużycie energii 
elektrycznej 

[kW] 

…………….………… ........................ 

 

Oferujemy wykonanie przedmiotowej usługi za cenę netto: ........................................................... zł 

PLN/EUR *)/słownie: ............................................................................................., w tym wartość Know-

How zgodnie z pkt II.9 zapytania ofertowego nr UE-3710-1/16 …………………………………………………………. 

PLN/EUR *) netto. 

  

1. Oświadczamy, iż oferta zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem dostawy. 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wszystkimi warunkami zamówienia i akceptujemy je bez 

jakichkolwiek zastrzeżeń. 
3. Oświadczamy, że oferta zawiera/nie zawiera*) informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  
4. Oświadczamy, iż podmiot przez nas reprezentowany jest powiązany/nie jest powiązany *) 

osobowo i/lub kapitałowo z zamawiającym (zgodnie z definicją powiązania określoną w pkt. III.1 
zapytania ofertowego UE-3710-1/16). 

 

Oferta wraz z załącznikami zawiera .................... ponumerowanych stron.  

..........................................................   ...................................................................... 

 /miejsce i data/ /                                                                                                        podpis osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy / 

                                                             
*) Niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 2 do siwz 
 

DOŚWIADCZENIE 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na  dostawę wraz z montażem i uruchomieniem linii do wytłaczania 
profili optycznych z PC i TPE 

 
Nr postępowania przetargowego: UE-3710-1/16 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

dane adresowe Wykonawcy 

 
Ja/My niżej podpisani: 

………………………………………….. 
 

………………………………………….. 
 

………………………………………….. 
 

reprezentując firmę ................................................................................................................... 
 

.................................................................................................................................................... 
  (Nazwa, adres wykonawcy) 

jako – upoważniony/upoważnieni na piśmie lub wpisani w rejestrze 
................................................ 

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/y, że reprezentowany przez nas 
wykonawca zrealizował, w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

w postępowaniu Nr UE-3710-1/16, następujące dostawy odpowiadające swoim rodzajem 
i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia: 

 

LP Opis dostawy  
Wydajność 

kg/h 
Koekstruzja 

TAK/NIE 

Wartość 
zrealizowanych 

dostaw 
 (w zł netto) 

Termin 
wykonania 

dostaw 
(data) 

Zamawiający 
 - adres, telefon 

1 
 
 
 

     

2 
 
 
 

 
 

   

3 
 
 
 

 
 

   

Do niniejszego wykazu dołączam dowody określające że te dostawy zostały wykonane należycie. 
...................................................    ……………………………………..…….. 

  (Miejsce, data)  (Podpis osoby uprawnionej do występowania w imieniu Wykonawcy) 

 


