
 

 

Witnica, 5 maj 2016r. 

 

Zaproszenie do składania ofert 

 

Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe LAMIX Mirosław Laszko z siedzibą w Witnicy  
ul. Papiernicza 1 NIP PL 599 010 55 50  (ZAMAWIAJĄCY)  

 

zaprasza do składania ofert 

Na dostawę i uruchomienie skanera montowanego między cylindrem Yankee, a nawijakiem maszyny 
papierniczej, przeznaczonego do monitorowania gramatury i profilu wilgotności nawijanej wstęgi papieru. 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Skaner powinien być dostosowany do pomiaru gramatury i wilgotności wstęgi papieru produkowanej 
z makulatury. Urządzenie to zamontowane będzie przed nawijakiem maszyny produkującej bibułę  
w zakresie gramatur: 17 – 50 g/m2 

Zamawiany system powinien zawierać: 

- ramę pomiarową  
- czujnik gramatury  
- czujnik wilgotności  
- niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pozostały sprzęt  
- niezbędne oprogramowanie wraz ze stosownymi licencjami 
- wyjścia sterownicze gramatury (dla zaworu gramatury) i profilu wilgotności w kierunku MD maszyny 
papierniczej 
 
Wymagania odnośnie składających oferty: 

1. System dostosowany ma być do szerokości wstęgi na nawijaku maszyny papierniczej: 2560mm;  
2. Zakres pracy czujnika pomiarowego gramatury: 17 – 50 g/m2; 
3. Czujnik gramatury bazujący na źródle radioaktywnym, nieczułym na zmiany wsadu do produkcji 

bibuły z makulatury; 
4. Zakres pracy czujnika pomiarowego wilgotności: 1 – 15 % 

 



 

 

Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Ważność oferty  

Oferty powinny zawierać termin obowiązywania nie krótszy niż do dnia 31 lipca 2016r. 

Forma, miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy składać  

 Na adres poczty elektronicznej:  aszadkowski@lamix.pl  lub  

 osobiście w siedzibie P.P.P-H Lamix Mirosław Laszko ul. Papiernicza 1; 66-460 Witnica. 

Termin składania ofert upływa w dniu 30 maja 2016r. 

 

Za ofertę złożoną w terminie uważa się ofertę, która do dnia wskazanego, jako termin składania ofert, 
wpłynęła do P.P.P-H Lamix Mirosław Laszko. 

Oferty złożone po upływie terminu nie podlegają rozpatrzeniu. 

Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków zamówienia  
i wysokości wynagrodzenia. 

 

Informacja o wyborze oferty 

Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana uczestnikom postępowania do 31 lipca 2016r. 

 

Informacja o miejscu i terminie podpisania umowy  

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana wybranemu usługodawcy 
telefonicznie i pocztą elektroniczną. 

Wszelkich dodatkowych informacji na temat zamówienia, w tym szczegółowych informacji dotyczących 
przedmiotu zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego i pod nr telefonu: 

+48 609 501 470 lub  
+48 95 751 70 04  
 
Osobą upoważnioną do udzielania przedmiotowych informacji jest p. Adrian Szadkowski. 

mailto:aszadkowski@lamix.pl

