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Dotyczy: zapytanie ofertowe na dostawę linii badawczych w związku z Projektem realizowanym w ramach
Programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pn. "INNOTECH" w ścieŜce programowej HI-TECH
"Zastosowanie metod kawitacyjnych w produkcji unikalnego białka paszowego"

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu pn. „Zastosowanie metod kawitacyjnych w produkcji unikalnego
białka paszowego” współfinansowanego z Programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pn. "INNOTECH"
ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Skotan S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej
13, tel.: (0-32) 60 30 630, fax: (0-32) 60 30 620, www.skotansa.pl, e-mail: biuro@skotansa.pl, zaprasza do
złoŜenia oferty na dostawę dwóch linii badawczych wraz z osprzętem i zestawem pomiarowym zgodnie z
poniŜszą specyfikacją:
Opis poszczególnych elementów zapytania:
L.p.

Nazwa elementu

1

Dostawa linii badawczej rewersyjnej ze sterowanym
kawitatorem o przepływie 100 litrów/min wraz z dokumentacją
technologiczną tej linii

Osoba upowaŜniona do
udzielenia informacji
mgr Tomasz Swoboda
tel. 662 021 706
e-mail:
tomasz.swoboda@skotan
sa.pl

Wymogi szczegółowe :
1 – Elementy instalacji kontaktujące się z
droŜdŜami
wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na przepływające
medium i nie pogarszającej jego jakości
2 – uszczelki odporne na czynniki mikrobiologiczne i tłuszcze
roślinne
3 – kawitator, pompa wykonana w standardzie HCCAP
4 – płynne sterowanie silnikiem pompy z uŜyciem falownika
5 – pompa, kawitator ,przynaleŜne przyrządy pomiarowe,
zawory regulacyjne - zabudowane we wspólnej obudowie
(kontenerze) przystosowanej do plombowania. Na czas
lokalnego transportu kontener musi być wyposaŜony w koła.
Podczas pracy kontener postawiony na gumowych
amortyzatorach
6 – kontenery dla wszystkich trzech zestawów kawitacyjnych
powinny mieć te same gabaryty .
7 – dostawca zestawów kawitacyjnych zapewnia 24 godzinny
serwis w okresie trwania zadania
8 – cały ciąg dostosowany do mycia detergentami/lub/i CIPem
9 – ciśnienie wlotowe medium do pompy mierzone w okolicy
zaworu nr 1 około 4 do 10 bar.
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10 – grzejnik elektryczny z płynną regulacją temperatury w
przedziale 25 st..C do 80 st.C
2

Dostawa linii badawczej przepływowej
kawitatorem o przepływie 100 l/min

ze

sterowanym

Wymogi szczegółowe :

mgr Tomasz Swoboda
tel. 662 021 706
e-mail:
tomasz.swoboda@skotan
sa.pl

1 – Elementy instalacji kontaktujące się z
droŜdŜami
wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na przepływające
medium i nie pogarszającej jego jakości
2 – uszczelki odporne na czynniki mikrobiologiczne i tłuszcze
roślinne
3 – kawitator, pompa wykonana w standardzie HCCAP
4 – płynne sterowanie silnikiem pompy z uŜyciem falownika
5 – pompa, kawitator, przynaleŜne przyrządy pomiarowe,
zawory regulacyjne - zabudowane we wspólnej obudowie
(kontenerze) przystosowanej do plombowania.
Na czas lokalnego transportu kontener musi być wyposaŜony
w koła. Podczas pracy kontener postawiony na gumowych
amortyzatorach
6 – kontenery dla wszystkich trzech zestawów kawitacyjnych
powinny mieć te same gabaryty.
7 – dostawca zestawów kawitacyjnych zapewnia 24 godzinny
serwis w okresie trwania zadania
8 – cały ciąg dostosowany do mycia detergentami/lub/i CIPem
9 – ciśnienie wlotowe medium do pompy mierzone w okolicy
zaworu nr 1 około 4 do 10 bar
10 – grzejnik elektryczny z płynną regulacją temperatury w
przedziale 25 st..C do 80 st.C
3

Osprzęt wraz z zestawem pomiarowym:
Wymogi szczegółowe :
1 – elementy instalacji kontaktujące się z droŜdŜami
wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na przepływające
medium i nie pogarszającej jego jakości
2 – uszczelki odporne na czynniki mikrobiologiczne i tłuszcze
roślinne
3 – wykonanie w standardzie HCCAP
4 – zbiornik retencyjny minimum 1000 litrów z pompą podającą
(mleczko droŜdŜowe podawane jest prosto z wyznaczonego
zbiornika zakładu do zbiornika retencyjnego, a ze zbiornika
podawane jest dalej do pompy wysokociśnieniowej - pompą o
ciśnieniu 4 do 6 bar )
5 – zestaw urządzeń pomiarowych – ciśnienie, temperatura,
przepływu itp.

mgr Tomasz Swoboda
tel. 662 021 706
e-mail:
tomasz.swoboda@skotan
sa.pl

Spodziewany termin dostawy urządzeń powinien być nie dłuŜszy niŜ trzy miesiące od podpisania umowy.
Do oferty naleŜy dołączyć informacje o posiadanych referencjach z zakresu wykonanych robót z branŜ metalowokonstrukcyjnej, elektrycznej, automatyki, itp.
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Pytania naleŜy kierować drogą e-mailową do Pana Tomasza Swobody. Odpowiedzi na pytania publikowane będą
na tej samej stronie internetowej Skotan S.A., na której zamieszczono ogłoszenie.
Oferta musi zawierać wszystkie elementy wykazane w niniejszym zapytaniu ofertowym. Nie ma moŜliwości
składania ofert cząstkowych.
Oferty muszą zawierać termin waŜności – co najmniej do dnia 15.06.2012 r.
Oferty naleŜy dostarczać do siedziby Zamawiającego w formie papierowej zawierające podpisy i pieczęcie osoby
upowaŜnionej do reprezentacji oferenta zgodnie z dokumentacją rejestrową.
Termin składania ofert: do godziny 12.00 24 maja 2012 r.
Treść niniejszego zapytania została umieszczona w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego –
SKOTAN S.A. w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 13 w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie
internetowej www.skotansa.pl.
Zamawiający dokona wyboru najbardziej korzystnej ekonomicznie oferty w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena – 80 % - max. 80 pkt
2. Doświadczenie – 20% - max. 20 pkt
Maksymalna łączna punktacja – 100 pkt
O wyborze oferty do realizacji poinformujemy wybranego oferenta w terminie 7 dni kalendarzowych od upływu
terminu składania ofert.

Z powaŜaniem,
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