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PRZETRAG W TRYBIE PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO  NA: 

 

 

 

DOSTAWĘ WYTŁACZARKI DWUŚLIMAKOWEJ Z SYSTEMEM CIĘCIA 

DEDYKOWANEJ SPECJALISTYCZNEJ LINII TECHNOLOGICZNEJ DO 

REGRANULACJI TWORZYW SZTUCZNYCH. 

 
 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 

1. ZAMAWIAJĄCY  

Nazwa, adres i osoby upoważnione do kontaktów: RADO Sp. z o.o. Ławnica 240, 39 – 331 Chorzelów, tel.: 0-

17 744 90 00, www.rado.net.pl. 

Upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień Wykonawcom jest Pan Radosław 

Rostocki (w kwestiach formalnych) i Pan Jerzy Bajorek (w kwestiach technicznych). 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
1. Nazwa zamówienia: dostawa fabrycznie nowej wytłaczarki dwuślimakowej dedykowanej specjalistycznej linii 

technologicznej przeznaczonej do regranulacji tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu kabli 

teletechnicznych, szczególnie polwinitu  kablowego z wewnętrzną powłoką aluminiową. 

2. Rodzaj zamówienia – Dostawy. 

Określenie przedmiotu zamówienia – przedmiot zamówienia obejmuje fabrycznie nowe urządzenie o 

następujących parametrach: 

1) urządzenie służące do pobierania, mieszania,  topienia i wytłaczania żyłek oraz ich cięcia, celem uzyskania 

regranulatu z rozdrobnionych powłok izolacyjnych polietylenowych uzyskiwanych w wyniku recyklingu 

kabli teletechnicznych, w tym szczególnie zewnętrznych powłok polietylenowych z ekranem aluminiowym, 

o średnim stopniu rozdrobnienia wynoszącym 6 – 8 mm.  
2) Wydajność urządzenia dla wytłaczania opisanych tworzyw powinna wynosić min. 80 kg/h. 

3) Urządzenie powinno składać się głównie z:  

A) wytłaczarki dwuślimakowej skośnej służącej do mieszania,  topienia i wytłaczania rozdrobnionego 
materiału wsadowego  przed podaniem go do systemu regranulacji, 

B) głowicy nitkowej do rozdzielania strugi płynnego materiału na strugi nitkowe, 

C) wanny chłodzącej z systemem obiegu wody chłodzącej odpowiednio dobranej dla przyjętej wydajności 

D) systemu cięcia wytłoczonych nitek służącego do otrzymaniu z nich granulek, przy czym system ciecia 
powinien umożliwiać ciecie nitek na granulki o różnej długości. 

E) kompleksowy system sterowania. 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 

http://www.rado.net.pl/


2.1 Urządzenie wraz głowicą cięcia regranulatu musi pracować w sposób bezkonfliktowy i zautomatyzowany. 

2.2  Zamawiający nie dopuszcza się złożenie oferty częściowej, ani oferty wariantowej. 

2.3  Wymagany termin wykonania zamówienia – do 14 dni od daty zawarcia umowy. 

2.4  Gwarancja i rękojmia – co najmniej 12 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu 

dostawy. 

 

3. PROCEDURA  
Pełną treść opisu przedmiotu dostawy jak i zasad udzielenia zamówienia zawiera Regulamin Przetargu, który 

określa wszelkie regulacje jakimi związane są podmioty ubiegające się o niniejsze zamówienie, jak również wzory 

obowiązujących Strony dokumentów.  

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg ofertowy. 

Kryteria oceny ofert: cena – maksymalnie 100 punktów 

Regulamin Przetargu można pobrać bezpłatnie wersję elektroniczną ze strony internetowej Zamawiającego – 

www.rado.net.pl lub odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego w Ławnicy pod nr 240, 39 – 331 Chorzelów, 
(Sekretariat). 

Termin i miejsce składania ofert – 16.03.2015 r., do godz. 10:45 w RADO Sp. z o.o. Ławnica 240; (Sekretariat). 

Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert – 16.03.2015 r. godz. 11:00, RADO Sp. z o.o. Ławnica 240, (sala 

konferencyjna). 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE  

2.5 Zarówno niniejszy przetarg jak i umowa, która może zostać zawarta w jego wyniku rządzą się przepisami 

prawa polskiego i w razie sporów podlegają pod rozstrzygnięcia sądów powszechnych funkcjonujących na 

terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
2.6 Rozliczenie umowy zawartej w wyniku niniejszego zamówienia może odbywać się w walucie PLN lub EURO 

(w przypadku złożenia oferty z ceną wyrażoną w EURO dla porównania cen ofert Zamawiający przeliczy tę 

cenę na PLN po średnim kursie opublikowanym przez Narodowy Bank Polski z dnia składania ofert). 

2.7 Zamawiający po złożeniu ofert zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji w szczególności negocjacji 
cenowych z wszystkimi Oferentami lub tylko z wybranymi oferentami, w każdym przypadku do negocjacji 

zaproszony zostanie Oferent, który złożył ofertę z najniższą ceną. 

 
 

 


