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

Inowrocław 14.01.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na planowany zakup instalacji silosowej wraz z
silosami i automatycznym punktem dozowania mąki.
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 instalacji silosowej wraz z silosami i automatycznym punktem dozowania mąki.
I Parametry instalacji:
1. Pojemność silosów – 20 000 kg sztuka
2. Wymiary – 3x3x5,1 m
II Parametry dodatkowe instalacji
1. Ilość silosów- 3 ze śluzami do poboru produktu o wydajności 3500 kg/h
2. Materiał wykonania silosów- stal aluminiowana.
3. Możliwość montażu silosów wewnątrz budowanej hali produkcyjnej.
4. Każdy silos wyposażony w sondę maksymalnego poziomu produktu w zbiorniku oraz
system automatycznej kontroli poziomu ciśnienia w zbiornikach.
5. Każdy silos wyposażony w system wag kontrolnych, do 30 000 kg.
6. Silos dodatkowy typu Big-Bag- 1 sztuka dla mąki razowej.
7. Stacja załadunku silosów uwzględniająca dystans około 20 metrów od mąkowozu do
silosów oraz centralizację przewodów załadunkowych.
8. Pneumatyczny system przesyłu mąki.
9. Punkt dozowania mąki z sekcją transportu pneumatycznego uwzględniającą odległość
punktu od silosów około 80 metrów wraz z turboprzesiewaczem, koszem zasypowym
śr. 1.200- 700l., komputerem sterującym z ekranem dotykowym, wagą podłogową do
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dzieży do wbudowania – 600 kg., mieszalnikiem wody pracującym w zakresie 2-60
st.C
10. Komputer sterujący punktem dozowania z możliwością dozowania 1000 receptur na
bazie przynajmniej 300 składników, z dozowaniem wg sztuk gotowego produktu,
ciężaru ciasta, z zabezpieczeniem receptur. Komunikaty w języku polskim.
11. Preferowany przekrój rur przesyłowych - 100 mm.
12. Stacja dozowania soli dla dwóch punktów.
13. Stacja do naważania mąki razowej z sitem grawitacyjnym, rozdzielaczem
pneumatycznym typu winda, śluzą do poboru produktu o wydajności 1500 kg/h

III. Termin realizacji zamówienia
Wykonanie, montaż, szkolenie, uruchomienie – nie później niż do końca marca 2015 r.
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 25.01.2015 r.
Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania ofertowego i wyłonienie oferenta nastąpi
nie później niż dnia 31.01.2015 roku
Osoby kontaktowe :
Sławomir Pakulski, Prezes,
Dariusz Matysiak, Pełnomocnik ds. Jakości i Produkcji, tel. 784 432 383
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