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Załącznik nr 4a do zapytania ofertowego nr 3/RPOWZ 1.6 /2018 na DOSTAWĘ CENTRUM 
MASZYNOWEGO DO ŁĄCZENIA PROFILI PVC ORAZ CENTRUM OBRÓBCZEGO 

WRAZ Z TRANSPORTEM INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM” 

Zamawiający: 
PPHU REDAN Renata Daniłowicz 
ul. Młyńska 11 
78-320 Połczyn Zdrój 
Polska 
REGON: 811967208,  
NIP: 6721501439  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA NOWEGO CENTRUM MASZYNOWEGO 
DO ŁĄCZENIA PROFILI PVC W RAMY I SKRZYDŁA OKIENNE I DRZWIOWE WRAZ Z 
TRANSPORTEM INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM z systemem sterowania CNC 
 
Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  

42664100-9 Urządzenia do zgrzewania tworzyw sztucznych 

Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne: 
 Sterowanie CNC 
 Minimalne wymiary uzyskiwanej zgrzewki 480 mm x480mm lub mniejsze mierzone po 

zewnętrznej krawędzi zgrzewki. 
 Maksymalne wymiary uzyskiwanej zgrzewki 2600 mm x 2600mm lub większe mierzone po 

zewnętrznej krawędzi zgrzewki. 
 Wymagane łączenie czterech narożników zgrzewki w jednym cyklu. 
 W celu zapewnienia wysokich standardów jakościowych łączeń naroży wymagane jest 

zastosowanie minimum 8 serwonapędów w głowicach zgrzewających. 
 
Wymagania funkcjonalne: 
Centrum winno umożliwiać zgrzewanie profili lakierowanych i okleinowanych bez widocznego 
śladu po frezowaniu wypływki nadwyżki stopionego tworzywa w procesie zgrzewania profili, czyli 
„na styk”, na łączeniach widocznych w płaszczyźnie okna prostopadle do obserwatora. 
 
Oferent winien załączyć dokumentację fotograficzną uzyskiwanych łączeń w proponowanej 
technologii: minimum jedna fotografia dla profili lakierowanych i jedna dla profili okleinowanych. 
Wymagane dokumenty do dostarczenia: 
- karta gwarancyjna 
- instrukcja obsługi w wersji papierowej lub elektronicznej 
- wszelkie przewidziane powszechnie obowiązującymi w Polsce przepisami dokumenty 
potwierdzające spełnianie norm i dopuszczenie do użytkowania. 
Uwaga: Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia z obsługi dostarczonych urządzeń dla 
pracowników Zamawiającego. Cena szkolenia jest uwzględniona w cenie dostarczonego 
urządzenia. Zakres i termin szkolenia ustali Zamawiający.  


