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Rozdział I                                                                                                         

Informacje ogólne 

1. Informacja o Zamawiającym. 

Zamawiającym jest COMA International Technology Sp. z o.o. z siedzibą  

w Odolanowie przy ul. Krotoszyńskiej 152, 63-430 Odolanów. 

NIP: 916-139-46-35, REGON: 361-358-058 

e-mail: biuro@comatechnology.pl 

2. Informacja o projekcie. 

Zamawiający realizuje projekt pn. „Zakup zaawansowanych technologicznie maszyn 

produkcyjnych dedykowanych branży drzewno-meblarskiej dla COMA International 

Technology Sp. z o.o. w Odolanowie” o dofinansowanie którego ubiega się ze 

środków Unii Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014-2020.  

3. Zastosowany tryb udzielenia zamówienia. 

Zgodny z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym 

Programem Operacyjny na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów 

objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego stanowiącymi Załącznik do Uchwały Nr 925/2015 Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 sierpnia 2015r. 

 

Rozdział II                                                                                      

Przedmiot zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż oraz uruchomienie 

fabrycznie nowej jednostronnej podłużno-poprzecznej oklejarki wąskich płaszczyzn 

do hali produkcyjnej zlokalizowanej w miejscowości Odolanów.  

2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczone urządzenie min. 24 
miesiące. Udzielana gwarancja nie może obejmować limitu dziennego pracy 
urządzenia i musi zakładać pracę urządzenia w systemie dwuzmianowym. 

3. Wymagania Zamawiającego w zakresie urządzenia, o którym mowa w ust. 1, 
zostały zdefiniowane w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, tj. 
Specyfikacja techniczna urządzenia. 

4. Wszystkie opisy na maszynie i instrukcje obsług maszyny muszą być w języku 

polskim.  

5. Kod CPV:  

42000000-6  Maszyny przemysłowe 

42642100-9 Obrabiarki do obróbki drewna 

 

 



 

 

 
 

 
COMA International Technology Sp. z o.o. 

 ul. Krotoszyńska 152, 63-430 Odolanów 
e-mail: biuro@comatechnology.pl 

tel. 502-128-945 
NIP: 916-139-46-35, REGON: 361358058, KRS: 0000555045 

 
 
 

 

 

Rozdział III                                                                                   

Sposób przygotowania oferty 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

5. Oferta musi zawierać:  

1) Formularz ofertowy wzór - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wypełniony 

przez Wykonawcę,  

2) Oświadczenie o niepozostawianiu z Zamawiającym w żadnym ze stosunków 

opisanych w rozdziale V - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wypełniony 

przez Wykonawcę,  

3) Oświadczenie  (wykaz wykonanych dostaw) - załącznik nr 4 do zapytania 

ofertowego wypełniony przez Wykonawcę,  

4) Zaparafowany projekt Umowy - załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 

wypełniony przez Wykonawcę,  

5) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań 

w imieniu Wykonawcy – jeżeli dotyczy. 

6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę/przedstawicieli Wykonawcy 

wymienionych w aktualnych dokumentach rejestrowych firmy lub osoby po stronie 

Wykonawcy upoważnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Formalne 

upoważnienie powinno być wówczas dołączone do oferty.  

7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. W przypadku składania 

dokumentów w językach obcych wymagane jest ich tłumaczenie na język polski. 

Tłumaczenie powinno zostać podpisane przez osobę dokonującą tłumaczenia. 

Zamawiający nie wymaga dokonywania tłumaczeń przysięgłych.  

8. Każda strona oferty i załączników winna być numerowana i zaparafowana przez 

osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. 

9. Oferta powinna być jednoznaczna, tzn. sporządzona bez dopisków, opcji i 

wariantów, skreśleń i poprawek oraz spięta w sposób trwały.  

10. Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach. 

Koperta powinna być opieczętowana pieczęcią firmową, zawierać nazwę i adres 

Wykonawcy oraz nazwę i adres Zamawiającego, tj.:  

COMA International Technology Sp. z o.o.  

ul. Krotoszyńska 152 

63-430 Odolanów 

Ponadto koperta powinna być opatrzona napisem:  

Oferta  na dostawę jednostronnej podłużno-poprzecznej oklejarki 

wąskich płaszczyzn (zapytanie nr 02/02/COMA/2016) 
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Ofertę należy opatrzyć napisem: „Nie otwierać przed dniem 30.03.2016r. godzina 

10.00”. 

Rozdział IV                                                                                                          

Termin związania ofertą 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

Rozdział V                                                                                                          

Informacja na temat zakresu wykluczenia 

W celu uniknięcia konfliktów interesów zamówienie nie może być udzielone przez 

Zamawiającego  podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 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) Pozostaniu 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.  

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie o niepozostawianiu  

z Zamawiającym w żadnym ze stosunków opisanych powyżej – zgodnie z zał. nr 3. 

Rozdział VI                                                                                                          

Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cena wskazana w ofercie na dostawę jednostronnej podłużno-poprzecznej oklejarki 

wąskich płaszczyzn jest ceną ryczałtową. Cena będzie traktowana jako cena 

ostateczna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.  

2. Cena oferty musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc  

po przecinku.  

3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r.o podatku od towarów i usług, tekst 

jednolity z 2011r. (Dz. U. Nr 177 poz. 1054 ze zm.).  
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4. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie odbywać się w PLN.  

 
Rozdział VII  

Warunki udziału w postępowaniu (zapytaniu ofertowym)  
1. Zamawiający stawia warunek udziału w niniejszym zapytaniu ofertowym w zakresie 

wiedzy i doświadczenia Wykonawcy. 

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1: 

Za spełnienie warunku posiadanej niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający 

uzna wykonanie co najmniej 1 dostawy oklejarki zrealizowanej w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, 

daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana, oraz 

załączeniem dowodów, czy została wykonana należycie (np. protokół odbioru,  

referencje). 

W celu  potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz 

doświadczenie wymagany jest Wykaz wykonanych dostaw – zgodnie z załącznikiem 

nr 4 do niniejszego zapytania. 

Rozdział VIII                                                                                                       

Terminy i miejsce wykonania zamówienia 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał dostawy, montażu i uruchomienia  

jednostronnej podłużno-poprzecznej oklejarki wąskich płaszczyzn w hali 

produkcyjnej zlokalizowanej w Odolanowie w terminie: do 6 miesięcy od dnia 

podpisania umowy. 

2. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: Odolanów, ul. Krotoszyńska 152. Hala 

produkcyjna. 

Rozdział IX                                                                                                    

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:  63-430 Odolanów,  

ul. Krotoszyńska 152 - sekretariat, nie później niż do godziny 10.00 w dniu 

30.03.2016.  

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 63-430 Odolanów,  

ul. Krotoszyńska 152 - o godzinie 10.30 w dniu 30.03.2016.  

 

Rozdział X 

Kryteria oceny ofert 

1. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę 
punktów wyliczonych na podstawie niżej określonych zasad.  

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  
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Kryterium nr 1 - Cena oferty C – waga 95%.   

Cena powinna zawierać w sobie koszty dostawy, montażu i uruchomienia 

urządzenia w siedzibie Zamawiającego.  

Cena oferty powinna zostać wyrażona w PLN. Oferty, których kwota zostanie 

wyrażona w innej walucie zostaną przeliczone na PLN po kursie średnim NPB z 

ostatniego dnia terminu składania ofert tj. 30.03.2016 

 

Kryterium nr 1 – Cena - proporcjonalnie wg wzoru: 

najniższa cena brutto z badanych ofert 

C = ---------------------------------------------------------- x 95 pkt 

cena brutto oferty badanej 

 

Kryterium nr 2 –Okres gwarancji i serwisu G - waga 5 %,   

Gwarancja powinna zostać udzielona przez producenta urządzenia. Serwis musi być 

świadczony przez autoryzowany serwis producenta. 

 

ilość punktów za Okres gwarancji i serwisu  badanej oferty 

G = -----------------------------------------------------------------------------------------------         x 5 pkt 

   Maksymalna ilość punktów do uzyskania za Okres gwarancji i serwisu   

 

 

Zasada przyznawanie punktów za Okres gwarancji i serwisu  

 

Okres gwarancji i serwisu Ilość pkt 

24 miesiące 0 

36 miesięcy  5 

48 miesięcy 10 

 

 
2. W toku dokonanej oceny złożonych ofert Zamawiający może zażądać udzielenia 

przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyn. 
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Rozdział XI 

Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego zapytania 
ofertowego 

                                           
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty.  
2. Zmiana Umowy wymaga podpisania przez Strony Aneksu.  
3. Strony ustalają, iż wprowadzanie zmian do Umowy po jej zawarciu jest 

dopuszczalne na następujących warunkach:  
1) przedłużenie umownego terminu wykonania Umowy w związku z pojawieniem 

się z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy. 

2) jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do 
dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa.  

4. Zmiany do Umowy mogą nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub 
Wykonawcy i będą mogły być wprowadzone za zgodą Stron. 

 

Rozdział XII                                                                                                                      

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami 

1. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest Pan Adam Kadej: tel. 

667-400-151, e-mail: biuro@comatechnology.pl w godzinach 8.00 – 14.00. 

 

Rozdział XIII 

Postanowienia końcowe 
1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podane do publicznej 

wiadomości poprzez pisemne powiadomienie oferentów. 

2. Oferent, którego oferta zostanie  uznana za najkorzystniejszą zobowiązany zostanie 

do zawarcia umowy z Zamawiającym na wykonanie przedmiotu zamówienia.  
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Załącznik Nr 1 – Specyfikacja techniczna urządzenia. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej jest jednostronna podłużno-poprzeczna 

oklejarka wąskich płaszczyzn. Jest to maszyna do oklejania wąskich płaszczyzn i 

obróbki wykończeniowej krawędzi elementów płytowych.  

Oklejarka to maszyna wyposażona w agregaty umożliwiające okleinowanie wąskich 

płaszczyzn elementów zabezpieczając w ten sposób krawędzie m.in. przed wilgocią 

oraz nadając im estetyczny wygląd. Maszyna ta zasadniczo podnosi jakość wykończenia 

elementów w porównaniu do obecnie stosowanych na rynku maszyn. Jakość 

wykończenia krawędzi oraz szczelność i estetyka spoiny jest na dużo wyższym 

poziomie – okleinowanie krawędzi elementów okleinami o różnej grubości od 0,5 do  

2 mm. 

 

Podstawowe dane techniczne urządzenia: 

1. Maszyna podstawowa: 

1.1. Maszyna podstawowa z podporą rolkową (szyna standardowa), 

• wykonanie lewe, tj. liniał po lewej stronie operatora, 

• stałe wysunięcie elementu z transportera (wraz z grubością obrzeża 0,3  - 

3 mm) max.: 38 mm 

• możliwość elektronicznego przestawianie górnego docisku na wysokość, 

• korpus powinien stanowić podstawę do mocowania agregatów obróbczych 

jak również obudowę dla instalacji elektrycznej (brak oddzielnej szafy 

sterowniczej), 

• szafa sterownicza wraz z klimatyzacją powinna zapewnić pracę maszyny w 

zakresie temperatur od 10 do 45 stopni C, 

• napęd posuwu sterowany elektronicznie i zapewniający szybkość w 

zakresie ok.  6 – 30 m/min,  

• transport elementów powinien być realizowany za pomocą precyzyjnego 

łańcucha rolkowego z przestawianym na wysokość dociskiem górnym. 

Bezobsługowy precyzyjny łańcuch posuwowy powinien składać się z ogniw 

wyposażonych w gumowane płytki o szerokości 75 mm i długości 85 mm.  

• docisk górny stanowić ma szeroki pas klinowy o szerokości 70 mm 

prowadzony w sprężycie zamocowanych rolkach wyposażonych w łożyska 

kulkowe, 

• bezpieczeństwo pracy i zabezpieczenia zgodne z wymogami CE.  

• obudowy wyciszające i zabezpieczające.  

1.2. Dopuszczalne parametry okleinowanych elementów: 

• minimalna długość: 150 mm, 

• minimalna szerokość: 65 mm, 
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• maksymalna szerokość przy pracy wzdłużnej: 1400 mm, 

• minimalna grubość: 8 mm, 

• maksymalna grubość: 60 mm, 

• minimalne wymiary elementu przy pracy poprzecznej: 150 mm x 150 mm 

• minimalne wymiary elementu przy pracy wzdłużnej: 195 mm x 110 mm 

  270 mm x 80 mm  

  220 mm x 100 mm   

       bzw.65 mm x 300 mm   

1.3. Dopuszczalne obrzeża: papier, tworzywo sztuczne, okleina 

• minimalna wysokość: 14 mm, 

• maksymalna wysokość: 65 mm, 

• rolka o min. grubości 0,3 mm i maksymalnej grubości 3,0 mm, 

• maksymalne cięcie poprzeczne: 130 mm2, 

2. Technika sterowania  

2.1. System sterowania oparty na komputerze PC zintegrowany z SPS i 

elektronicznym sterowaniem drogi, wyposażony w prosty w obsłudze panel 

wykonany w standardzie Windows, proste pisanie programów obróbczych, 

zarządzanie danymi narzędziowymi i obliczeniami ich parametrów, system 

meldunków dla systemu sterowania, obsługi i usterkach (czas produkowania, 

czas uzbrajania, casu postojów, ilość elementów) 

3. Wprowadzanie elementu 

3.1. Przenośnik rolkowy min. 2500/1250/15° do pracy wzdłużnej  

3.2. Przenośnik rolkowy  2500/1250/15° o parametrach technicznych: 

• długość około 2500 mm długość 

• szerokość robocza do 1300 mm 

• rolki powlekane PVC ; ø 60 / 66 mm 

• podziałka rolek 125 mm, 

• rolki nośne zamontowane pod kątem  15° 

• wysokość robocza min. 960 mm (od posadzki) 

• napęd sterowany na przetwornicy częstotliwości  (0,75 kW) – pasy płaskie   

• kompletna instalacja elektryczna oraz pneumatyczna 

3.3. Kolorystka maszyny podstawowej z obudowami dowolna, pokrywy 

zabezpieczające: RAL 3001 (czerwony sygnał) 

3.4. Stały zderzak jako zderzak bezpieczeństwa, 

3.5. Poprzeczny zderzak zamontowany na końcu przenośnika uruchamiany 

pneumatycznie do wyrównania elementów i automatycznego sterowania luki 

między elementami., 

3.6. Osłony zamontowane pomiędzy rolkami przenośnika zabezpieczające przed 

włożeniem palców miedzy rolki transportowe, 
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3.7. Przedłużenie przenośnika o 500 mm przy podziałce  125 mm, 

3.8. Ręczne przestawienie, boczne prowadzenie, 

3.9. Magazyn do elementów - ręcznie ustawiana grubość elementów. max. 

wysokość pakietu : 200 mm   

3.10. Magazyn ręcznie ustawiany na długość elementu z pneumatycznym 

blokowaniem. 

3.11. Stół rolkowy wyposażony w napęd, 

3.12. Stół rolkowy ręcznie przesuwany z mechanicznym ryglowaniem. 

4. Strefa wejścia elementów 

4.1. Krótkie wejście dla  jednostronnej maszyny - ręcznie przestawiany w poziomie 

liniał i rolki , do lepszego położenia elementów , 

4.2. Rolki wciągające - wprowadzenie elementów do liniału przy pracy wzdłużnej i 

automatycznym podawaniu , składa się z 5 rolek zamocowanych do góry , 

ustawionych pod katem, z napędem, średnica  100 mm, ręcznie podnoszone. 

4.3. Urządzenie do natrysku płynu oddzielającego na górną i dolną płaszczyznę 

elementu. 

4.4. Zamontowane na stałe, nie przestawne 

5. Formatowanie 

5.1. Podwójny Agregat wstępnego frezowania elementu, do mocowania na stojaku 

lub płycie 

• wyposażony w 2 silniki o mocy 4,5 kW, 150 Hz, 9000 1/min, sterowany ,   

• wraz ze statyczną przetwornicą częstotliwości z funkcją hamowania   

• jeden silnik powinien pracować współbieżnie drugi silnik przeciwbieżnie   

• poziome i pionowe ręczne przestawianie, 

• pojedyncza pokrywa odciągowa, max średnica narzędzia 125mm  

5.2. Elektroniczne ustawianie bezstopniowe w poziomie, 

5.3. Pionowe ręczne ustawianie za pomocą wskaźnika cyfrowego, 

5.4. Dysze do zdmuchiwania wiórów z obrabianej płaszczyzny elementu. 

5.5. 1 Zestaw frezów diamentowych do agregatu wstępnego frezowania elementu o 

wym. 125 x 43 x 30 Z= 2x3 

5.6. Obudowa zabezpieczająca dla agregatu frezującego 

6. Strefa oklejania 

6.1. Promiennik podczerwieni o długości max. 300 mm do podgrzewania krawędzi 

okleinowanych elementów do max. 60 mm grubości, 

6.2. Jednostka okleinująca do prostych krawędzi i nakładania kleju na element.  

Max grubość obrzeża powinna wynosić w zależności od magazynku obrzeża 

max 3 mm.   

Dane techniczne:   

• min. wysokość obrzeża    14 mm  
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• max. wysokość obrzeża   60/100 mm  

• min. długość obrzeża       110 mm   

Składająca się z:   

• przekładni napędowej (w zamkniętym zbiorniku olejowym) do napędu  

• pneumatycznym systemem szybkiego mocowania garnka klejowego  

• 1 szt. napędzanej głównej rolki dociskowej oraz 4 rolek dodatkowych, z 

pneumatycznie sterowanym zgarniaczem    

• urządzenia światłowodowego do kontroli podawania obrzeża 

(automatyczne zatrzymanie posuwu w przypadku zakłócenia w podawaniu 

obrzeża)   

• pneumatycznie odsuwane lub dosuwane do strefy roboczej urządzenie do 

podawania kleju  

• elektrycznym programowanym na tydzień włącznikiem czasowym do 

zbiornika kleju ustawianym poprzez sterowanie maszyny 

6.3. Kołpak dociskowy umieszczony na głównym walcu dociskowym przestawiany 

za pomocą silnika krokowego, 

6.4. Agregat do nakładania kleju dla elementów o prostych krawędziach o 

maksymalnej grubości 60 m.  

Pojemność 0,8 litra. 

6.5. Automatyczne czyszczenie rolki klejowej, 

6.6. Automatyczny podgrzewacz kleju   

• moc podgrzewania  min. 5,0 kW,  

• z automatycznym podawaniem granulatu ze zbiornika o pojemności  ok. 

30 kg,  

• z przewodem podającym granulat do wstępnego podgrzewacza z regulacją 

poziomu o wydajności topienia:  

➢ dla klejów z wypełniaczem ok. 20 – 35 kg/h  

➢ dla klejów bez wypełniacza ok. 13 – 15 kg/h 

6.7. Dodatkowy garnek klejowy do nakładania kleju dla elementów o max. 

wysokości 60 mm z pneumatyczny systemem.  

6.8. Automatyczne czyszczenie rolki klejowej, 

6.9. Płyta magazynku zamontowana na stałe, stałe górne wysunięcie obrzeża, dla 

magazynków na  od 2 do 6 pozycji, 

6.10. 6 pozycyjny magazynek obrzeża na 6 rolek  dla obrzeży o grubości 0,3 - 

3 mm i max. grubości elementów 60 mm.  

• z automatyczną wymianą obrzeża (rolki pociągowe), 

• doprowadzanie obrzeża za pomocą serwonapędu, 

• dodatkowy tor dla indywidualnego obrzeża, 

• zarządzanie materiałem w magazynie obrzeża, 
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• zarzadzanie obrzeżami przy pomocy kodów, 

• przyporządkowanie pustych miejsc w magazynie za pomocą kodów, 

• sterowanie kolejnością podawania obrzeża  pomiędzy maszyną a 

magazynkiem, 

• przyporządkowanie danych o obrzeżach dla wybieranych programów 

obróbczych elementu  

• Wymiana obrzeży: luka  200 mm przy V  30 m/min., Luka powinna 

zmieniać się proporcjonalnie do prędkości posuwu, 

6.11. Uchwyt pionowy do mocowania dla 6 Rolek   

• max. średnica rolki 850 mm,  

• max wysokość obrzeża 65mm,  

• max. Ø 850 mm,  

• rozpoznawanie reszty końcówki obrzeża przy długości ok. 2200 mm. 

6.12. Sprzęgło do napędzania rolek  

• W celu zapewnienia poprawnego rozwijania obrzeża z uchwytów rolek V = 

25 - 40 m/min. 

6.13. Pneumatycznie sterowana gilotyna do obcinania obrzeża dla grubości 

elementu 60 mm.  

• max powierzchnia obrzeża dla obrzeży z tworzyw 130 mm2                                                             

• max. powierzchnia obrzeża dla obrzeży z oklein naturalnych  80 mm2  

7. Obróbka 

7.1. Agregat piły kapującej  

Przeznaczony do kapowania nadmiarów obrzeża na narożach elementu ( przednie i 

tylnie) z następującymi funkcjami:   

• Automatyczne pneumatyczne wychylenie pił w zakresie 0-25 stopni dla 

cięcia prostego o pod kątem (fazowanie naroży), 

• Automatyczne ustawienie dla cięcia ukośnego dla dwóch różnych grubości 

obrzeża (np. 0,4 i 1,2) jak również nadmiaru wystawania obrzeża na 

narożach dla kopiowania naroży dla obrzeży w zakresie grubości 1 – 3 

mm, 

• Automatyczne dopasowanie się do szybkości posuwu w zakresie 20 – 30 

m/min.   

Składa się z:   

• Zamocowany na górnym docisku agregat kapujący wyposażony w 2 silniki, 

min 660 W, 200 Hz, wraz z przetwornicą częstotliwości i funkcją 

hamowania, pił HM 160 x 22 Z=48, szuflad do zbierania odciętych 

kawałków obrzeża.   

Parametry techniczne:   

• max. przekrój poprzeczny obrzeża: 12x65, 20x55, wzgl. 3x65 mm  
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• min. wystawanie elementu: ok. 30 mm + grubość obrzeża  

• min. długość elementu w kierunku posuwu ok. 130 mm  

• min. odstęp pomiędzy 2 elementami ok. 300 mm   

• min. odstęp od przedniej krawędzi jednego elementu do przedniej 

krawędzi drugiego elementu ok. 990 mm, 

• max. szybkość posuwu przy przekroju poprzecznym obrzeża 3 x 45 mm:  

30 m/min 

8. Obróbka frezowanie 

8.1. Frez agregat  z  2 silnikami  

• max. ok. 3 stopnie uchylny  (dla elementu o grubości pow.  25 mm),  

• z górnym tastowaniem ,  

• bez bocznego tastowania , 

• bez narzędzi,  

• z wskaźnikiem cyfrowym dla pionowych przestawień, 

• z obudową odpylającą 

8.2. Do frezowania od góry i dołu, 

8.3. Z silnikiem  1000 W, 400 V, 200 Hz, 12000 UpM  

• Uchwyt HSK, 

• z przetwornicą i hamulcem 

8.4. 1 Agregat wyrównujący frez  I 70 x 8 x HSK-25R, Z=4  

• szerokość skrawania ok. 6mm, 

• składa się z lewego i prawego narzędzia   

8.5. W pracy przeciwbieżnej    

8.6. Z elektro pneumatycznym cofnięciem przy pionowym powrocie z przestrzeni 

pracy 

9. Obróbka frezowania 

9.1. Wielofunkcyjny agregat do profilowego frezowania z dwoma silnikami   

• do wykonywania 4 profili ( R1, R1.5, R2 faza ) z osiami sterowanymi za 

pomocą silnika za pomocą silnika serwo, krokowego dla automatycznych 

przestawień w osi poziomej i pionowej,  do profilowania / fazowania 

obrzeża z góry i dołu elementu, z tastowaniem na wysokość i z 

tastowaniem bocznym z dociskiem pneumatycznym, bez narzędzia, z 

elektropneumatycznym urządzeniem do odsuwania agregatu ze strefy 

pracy w poziomie i pionie.  

• min wystawanie elementu 38 mm dla grubości obrzeża <= 3 mm 

• min. grubość elementu – 12 mm dla grubości obrzeża <= 3 mm 

• z pojedynczymi obudowami odciągowymi. 

9.2. Do profilowego frezowania od góry i dołu, 

9.3. Z 1 silnikiem  660 W, 400 V, 200 Hz, 12000 UpM 
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• z  HSK 25-uchwyt, 

• z przetwornicą i hamulcem   

9.4. 1 kpl. agregat-wieloprofilowy frez I 75 x 36 x HSK25-R, Z=6, R1/R1,5/R2/Faza 

20° (15° wyjście z promienia )  

Składać się powinien z prawego i lewego narzędzia 

9.5. Praca przeciwbieżna, 

9.6. Z 1 rolką tastującą , 

10.    Obróbka kopiowanie naroży 

10.1. Dysze natryskowe poziome dla agregatu frezowania konturu    

• Natrysk płynu oddzielającego przed agregatem frezowania  konturu   

• Dysze nanoszące środek antyadhezyjny na krawędź elementów.  

• Zamontowany na stałe przed agregatem frezującym. W celu zredukowania 

tarcia pomiędzy obrzeżem a tastowaniem bocznym. 

10.2. Agregat do frezowania konturu   

• Do profilowego frezowania przedniego i tylnego naroża elementu.  

• Głowica obróbcza składa się z: uchwytu do mocowania narzędzia 

wieloprofilowego i silnika obróbczego, tastowania bocznego i tastowania 

konturu frezowania, ruch agregatu zapewniający odpowiedni kontur 

naroża, prowadzony jest za pomocą dwóch bezpośrednich osi linearnych i 

jednej bezpośrednio napędzanej osi. Przestawianie konturu sterowane 

przez program dla 4 profili wraz z dokładną korektą ustawienia dla różnych 

grubości obrzeży, wraz z edytorem konturu, pięć programów obróbczych, 

zarządzanie narzędziem i parametrami agregatu jak również statyczną 

przetwornicą wysokiej częstotliwości z automatyczną funkcją hamowania. 

Obróbka drewna litego ( fornir / listwy ) możliwa warunkowo.    

Parametry techniczne:   

• 1 silnik o mocy 500 W, 400 V, 18.000 1/min z uchwytem HSK, bez 

narzędzia   

• min wystawanie elementu :                       30 mm  

• min długość elementu :                          150 mm  

• grubości elementów:                               8 – 60 mm  

(60 – 100 mm przy posuwie 20 m/min).   

• max szybkość posuwu:                            30 m/min  

• max ilość taktów:   w zależności od długości elementów, rzeczywistej 

szybkości posuwu, od materiału i konturu elementu 

10.3. 1 Agregat frezowania -Frez profilowy  I 75x28x HSK25-R, Z=6,  

R1/R1,5/R2/Fase 20°(15° na wyjściu z promienia )  

11. Obróbka  Profil-/płaska cyklina  

11.1. Agregat cykliny profilowej  
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• do obróbki kilku profili, 

• wyposażony w silniki krokowe – osie do pionowego i poziomego 

ustawiania wrzecion agregatu, do wykończeniowej obróbki górnego i 

dolnego profilu obrzeża wykonanego z tworzywa sztucznego z 

tastowaniem, boczne tastowanie z pneumatycznym dociskiem, ze 

standardowym narzędziem wieloprofilowym z elektropneumatycznym 

urządzeniem do odsuwania agregatu ze strefy pracy w pionie dla 

tastowania na wysokość, wysokość urządzeniem do zrywania odpadowej 

nitki powstającej w czasie obróbki, z pojedynczymi obudowami 

odpylającymi i pojemnikiem zamocowanym za obudowami odpylającymi 

do wychwytywania powstających nitek.  

• 4 profile dla min wystawania elementu 45 mm, min grubość elementu 12 

mm, 

• 3 profile przy wystawaniu elementu 38 mm, min grubość elementu 12 mm  

11.2. Z 1 podwójną rolką tastującą    

11.3. Uchwyt dla cykliny od góry i dołu   

• z nożami wieloprofilowymi 4 Profilami - max. prędkość 20 m/min  

12. Obróbka wykończająca 

12.1. Dysze natrysku płynu czyszczącego, natrysk z doły i góry, 

12.2. Dysze zamontowane na stałe, nie przestawne, 

13. Obróbka - płaska cyklina  

13.1. Samotastujący agregat cykliny płaskiej  - do oddzielania resztek kleju 

topliwego z obszaru dolnej i górnej krawędzi elementu, z obudową do 

wychwytywania wiórów, z dyszami do zdmuchiwania resztek kleju, oraz górną i 

dolną płytką tnącą, oraz elektronicznym pozycjonowaniem w poziomie  

14. Obróbka wykończeniowa  

14.1. Agregat do polerowania 

• do czyszczenia i polerowania przyklejonych obrzeży z papieru i tworzyw 

sztucznych,  

• z 1 dolny i 1 górnym silnikiem o mocy 180 W, 50 Hz, 1400 1/min.  

• z 2 sztukami tarcz polerskich o wym. 50x160x19 mm.  

• z silnikami pracującymi współbieżnie i ustawionymi ukośnie do kierunku 

posuwu, każdy silnik ustawiany w pionie osobno. 

• z pneumatycznym powrotem – wycofanie z pracy.  

15. Wyjście elementu  

15.1. Szerokość pracy 800 - 1000 mm  

• z 5 pasami transportowymi , ok. 420 mm długości 

• wyposażenie w rolki dociskowe na wyjściu z maszyny dla pewnego 

transportu krótkich elementów .  
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Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy 

                                                       .......................... dn. .................. 

 

Dane dotyczące Wykonawcy: 
 
Nazwa:     ................................................ 
   
Siedziba: ................................................  
   
Adres poczty elektronicznej: ................................................   
Strona internetowa:  ................................................   
Numer telefonu:  ……........................................   
Numer faksu:             ...............................................  
Numer REGON:  ................................................ 
Numer NIP:   ................................................ 
 
 
Dane dotyczące Zamawiającego: 
 
COMA International Technology Sp. z o.o. 
ul. Krotoszyńska 152,  
63-430 Odolanów 

 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr  02/02/COMA/2016 na: „DOSTAWĘ 

JEDNOSTRONNEJ PODŁUŻNO-POPRZECZNEJ OKLEJARKI WĄSKICH 

PŁASZCZYZN” w ramach projektu pn. „Zakup zaawansowanych technologicznie 

maszyn produkcyjnych dedykowanych branży drzewno-meblarskiej dla COMA 

International Technology Sp. z o.o. w Odolanowie” oferuję wykonanie całości 

przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w w/w zaproszeniu. 

 
1. Cena oferty:  

Cena netto ………………………………….zł 

(słownie: ………………………………………………………………………..zł) 
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Cena brutto ................................................... zł  

(słownie: .............................................................................................. zł) 

W tym podatek VAT w kwocie …………………zł  

 

2. Na wykonane zamówienie udzielam ……… miesięcznej gwarancji jakości.  

3. Oferuję serwis ……… 

4. W ramach oferty oferuję urządzenie: 

JEDNOSTRONNA PODŁUŻNO-POPRZECZNA OKLEJARKA WĄSKICH 

PŁASZCZYZN 

Producent ………………………….. 

Typ/model ……………………….. 

 

Oświadczam, iż oferowane urządzenie jest w pełni zgodne z wymaganiami 

Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej urządzenia, 

stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

nr  02/02/COMA/2016. 

 

5. Oświadczam, że zapoznałem się z całą treścią zapytania ofertowego wraz z 
załącznikami, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń, akceptuję jego postanowienia oraz 
uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty, 

6. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Projektu umowy, akceptuję jego 
postanowienia bez zastrzeżeń i zobowiązuję się, w przypadku wyboru niniejszej 
oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu 
terminu składania ofert. 

8. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na opublikowanie wyników postępowania na 
stronie internetowej COMA International Technology Sp. z o.o. i wysłania wyników 
postępowania do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę w odpowiedzi na 
niniejsze zapytanie ofertowe 

 

Dokumenty 
Załącznikami do niniejszej oferty są:  
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
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……………………………………………………………………………….. 
 
 

Data : ……………………. 

 

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

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie 
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 

lub posiadających pełnomocnictwo) 
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Załącznik Nr 3 – Oświadczenie 

Dot. zapytania ofertowego nr  02/02/COMA/2016  

 
Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy  

…………………………… 

…………………………… 

 

OŚWIADCZENIE  

Niniejszym oświadczam/my, że nie istnieją  pomiędzy nami a Zamawiającym, tj. COMA 

International Technology Sp. z o.o. ul. Krotoszyńska 152, 63-430 Odolanów  wzajemne 

powiązania osobowe lub kapitałowe przez które rozumie się powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związanych 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) pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika  

d) pozostaniu 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  

 
Data : ……………………. 

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

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie 
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 

lub posiadających pełnomocnictwo) 
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Załącznik Nr 4 – Oświadczenie 

Dot. zapytania ofertowego nr  02/02/COMA/2016  

 

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy  

…………………………… 

…………………………… 

 

OŚWIADCZENIE  

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW  

 

Wykaz wykonanych dostaw, w okresie ostatnich trzech 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, czy zostały wykonane 

należycie (np. protokół odbioru, referencje) wymagany jest w celu potwierdzenia, że 

wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie. 

 
 

Lp. Odbiorca 
Data  

wykonania 
Przedmiot 

wykonanej dostawy 
Wartość 
brutto 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

Data : ……………………. 

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

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie 
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 

lub posiadających pełnomocnictwo) 
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Załącznik Nr 5 – Projekt Umowy 

 

PROJEKT UMOWY  

 

UMOWA NA DOSTAWĘ URZĄDZENIA 

 

Zawarta …………………………………………………………….. 

pomiędzy …………………………………………………………… 

reprezentowana przez ……………………………………………. 

zwana dalej „Sprzedającym” 

 

a Firmą: 

…………………..…………………………………….……………. 

…………………………………….………………….…………….. 

 

reprezentowaną przez …………………………………………… 

zwany dalej Kupującym,  

zawierają umowę o następującej treści 

 

 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 

Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

§ 2. CENA I CAŁKOWITA WARTOŚĆ.  

Przez cenę rozumie się cenę ……………………………………………………………. , 

przy wliczeniu do tej niej ceny opakowania, z uwzględnieniem  opłat                            

i montażem. 
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Całkowita wartość przedmiotu umowy wynosi: 

……………………………… (słownie: ………………………………………….),  

właściwa oferta ……………………………  co zostało wyszczególnione w Załączniku 

nr 1, który stanowi nierozerwalną część niniejszej umowy. Zapłata nastąpi poprzez 

dokonanie przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy. 

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

 

§ 3. DOSTAWA.  

Czas dostawy wynosi …………………………….. Sprzedawca jest zobowiązany 

powiadomić Kupującego na piśmie o tym, że Urządzenie jest gotowe do wysyłki .  

Jako data dostawy obowiązuje data …………………… .  

Z momentem dostawy przechodzi na Kupującego  niebezpieczeństwo utraty                

i uszkodzenia Urządzenia.  

Na 3 dni przed wysyłką Sprzedawca jest zobowiązany do przesłania Kupującemu 

listy załadowanych towarów z określeniem ich ciężaru i  liczby miejsc ich załadunku.  

Termin dostawy: 

……………….…. dostawa, przy wpłacie zaliczki w  

………………….. 

Kara za opóźnienie wysyłki dla …………..  wynosi  = ………….. za tydzień , 

rozpoczyna się liczenie kary od tygodnia  ………., max. jednak do  3,5% z wartości 

maszyny netto. 

Przekazanie maszyny do produkcji nastąpi w  …………… 

Kara  ……………. za tydzień za opóźnienie rozpoczęcia montażu , max. jednakże 

3,5% od wartości netto maszyny , …………….. Jeżeli występuje kara za opóźnienie, 

może zostać naliczona kolejna kara . 

 

§ 4. WARUNKI PŁATNOŚCI.  

Płatności Kupującego, w …………….., będą dokonywane na rachunek bankowy 

Sprzedawcy prowadzony przez: 

 
………………………………………………. 

……………………………………………….. 
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Konto: …………………………………….. 

: 

 

80% = …………………. płatność do ………… 

 

 20% = …………………. płatność do.…………. 

 

  

§ 5. TERMIN GWARANCJI 

5.1. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na Urządzenie na okres …. 

…………… po uruchomieniu Urządzenia.  

 

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady, jeżeli: 

- wada nie została niezwłocznie zgłoszona Sprzedawcy na piśmie lub za pomocą E-

mail, 

- przyczyną powstania wady jest wadliwe ustawienie i uruchomienie Urządzenia,  

- materiały zostały przerobione w sposób, który nie odpowiada przyjętym normom,  

- zachodzi wina Kupującego, w szczególności wskutek zastosowania niewłaściwego 

narzędzia pracy,  niewłaściwych środków, wadliwego przeglądu technicznego, 

naprawy, przeciążenia itd.  

- Kupujący wprowadzi zmiany do Urządzenia bez zgody Sprzedawcy.  

 

§ 6. PRÓBA WYDAJNOŚCIOWA 

 Po osiągnięcia uzgodnionej wydajności  maszyna zostaje odebrana , przyjęta. 

 

§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.  

Roszczenia Kupującego z tytułu naprawy szkód, które nie powstały z przyczyn 

tkwiących w Urządzeniu, niezależnie od możliwej podstawy prawnej ich powstania, 

są wyłączone, chyba, że powstały wskutek celowego działania Sprzedawcy lub jego 

rażącego niedbalstwa. Natomiast odpowiedzialność Sprzedawcy, która nie została 

wyłączona na podstawie poprzedniego postanowienia ogranicza się do kwoty 100% 
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wartości dostarczonych części, które okazały się niezgodne z umową.   

 

§ 8. ZAPIS NA SĄD POLUBOWNY I PRAWO WŁAŚCIWE. 

Wszelkie spory pomiędzy stronami, które powstały w czasie wykonywania niniejszej 

umowy, będą rozwiązywane, w miarę możliwości, na drodze rokowań. 

Wszelkie – umowne i pozaumowne – spory, wynikające z niniejszej umowy lub 

pozostające w związku z niniejszą umową, nie wyłączając sporu o ważność i 

nieważność umowy, naruszenie umowy i wygaśniecie umowy, jak również innych 

sporów wynikających ze stosunku umownego strony poddają pod rozstrzygnięcie 

sądowi polubownemu.  

 

§ 9.   OGÓLNE POSTANOWIENIA.  

Wszelkie załączniki i dodatki do niniejszej umowy wiążą strony tylko wtedy, jeśli 

zostały przedłożone w formie pisemnej i zostały podpisane przez obie strony.  

 

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach.  

 

Załącznik 1: Oferta  ……………………………… 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                         WYKONAWCA: 

 

 


