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Piekarnia „Piekuś”        Inowrocław 30.01.2015 r. 
Pakulscy & Walorek Spółka Jawna 
ul. Nowa 2B 
88-100 Inowrocław 
          

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
na planowany zakup linii do produkcji bułek. 

 
Szanowni Państwo, 

 
W związku z realizacją projektu pn. „Zwiększenie konkurencyjności firmy „Piekuś” Pakulscy & 
Walorek Spółka Jawna poprzez inwestycję w nowoczesne maszyny produkcyjne”, 
współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na 
dostawę linii do produkcji bułek. 
 
I Parametry linii:   

Wydajność 4000- 8000 sztuk /h 
 

II Parametry dodatkowe linii 
1. Wagodzielarka 2-rzędowa grawimetryczna z wywrotnicą,  
2. Elektroniczne ważenie kęsów ciast,  
3. Urządzenie do przedporcjonowania i załadunku ciast wraz z lejem 

przedporcjonującym i wywrotnicą przystosowaną do pojemników,  
4. Automatyczny system olejenia noża odcinającego ciasto( nóż gwiaździsty),  
5. Automatyczny system olejenia leja,  
6. System automatycznego olejenia gilotyny,  
7. Możliwość dzielenia ciasta o wskaźniku maksymalnym uwodnienia nie niższym niż TA 

180 ,  
8. Stacja namaczania i posypywania ziaren z systemem automatycznego odzysku ziaren,  
9. Stacja odkładająca,   
  
 

III. Termin realizacji zamówienia 
       Wykonanie, montaż, szkolenie, uruchomienie – nie później niż do końca marca 2015 r. 
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IV. Kryteria w oparciu, o które zostanie wyłoniona najkorzystniejsza z ofert: 

Cena  - 100 % 

 

V. Termin nadsyłania ofert: 

Oferta ma być przesłana: 

 Drogą elektroniczną na adres e-mail: slawomir.pakulski@piekus.com.pl  
 Za pośrednictwem poczty na adres: Piekarnia „Piekuś” Pakulscy & Walorek Spółka 

Jawna, ul. Nowa 2 B , 88-100 Inowrocław 
 Osobiście w siedzibie firmy: Piekarnia „Piekuś” Pakulscy & Walorek Spółka Jawna, ul. 

Nowa 2 B, 88-100 Inowrocław 
 

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.piekus.com.pl  oraz w siedzibie firmy przy 
ul. Nowej 2 B w Inowrocławiu.  

 

Termin złożenia ofert : do 08.02.2015 r. 

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania ofertowego i wyłonienie oferenta nastąpi 
nie później niż dnia  14.02.2015 roku 

 

Osoby kontaktowe : 

Sławomir Pakulski, Prezes,   

Dariusz Matysiak, Pełnomocnik ds. Jakości i Produkcji, tel. 784 432 383 

 

 
  


