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ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: zakupu bufora dozowania pożywek do produkcji drożdży z aminokwasami selenowymi na
instalacji w związku z realizacją przez SKOTAN SA umowy z NCBiR Nr INNOTECHK1/IN1/73/152748/NCBR/12 w ramach Programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju "INNOTECH"
w ścieżce programowej IN-TECH.
Zamawiający:
SKOTAN S.A. 40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 13
z dniem 26 marca 2014 roku ogłasza wszczęcie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup
bufora dozowania pożywek do produkcji drożdży z aminokwasami selenowymi na instalacji do projektu Nr
INNOTECH-K1/IN1/73/152748/NCBR/12 w ramach Programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
"INNOTECH" w ścieżce programowej IN-TECH o następujących parametrach:
I. Oferowany bufor dozowania pożywek do produkcji drożdży z aminokwasami selenowymi na instalacji
musi być nowy, z minimalnym okresem gwarancji dwanaście miesięcy, dostarczony z kompletem
dokumentacji techniczno-ruchowej, wykonany w sposób gwarantujący zapewnienie maksymalnego
bezpieczeństwa podczas podawania wody amoniakalnej, umożliwiający ścisłą kontrolę i sterowanie
ilością dozowanych pożywek, wykonany z materiałów dopuszczonych do przemysłu paszowego i w
standardzie higienicznym oraz zapewniać ciągłe dozowanie gliceryny technicznej, śluzów i wody
amoniakalnej bezpośrednio ze zbiorników magazynowych do fermentorów.
II. Oferowany bufor dozowania pożywek do produkcji drożdży z aminokwasami selenowymi na instalacji
ma posiadać:
1. Przyłącze do zbiornika magazynowego wody amoniakalnej z zaworem kulowym i
zaworem odcinającym, a także zbiornik wychwytujący wodę amoniakalną z instalacji po
jej rozprężeniu oraz wannę wychwytową na wodę amoniakalną.
2. Układ pompowy wody amoniakalnej oparty na dwóch specjalistycznych pompach
zasilanych sprężonym powietrzem, z filtrem wstępnym, zaworem ręcznym, manometrami
do oceny pracy pomp i stanu filtra oraz osprzętem do zasilania pomp sprężonym
powietrzem.
3. Rurociąg tłoczny wody amoniakalnej z zaworem rozprężającym instalację, zaworem
odcinającym, manometrem z odczytem lokalnym z możliwością ustawienia sygnału
alarmowego niskiego/wysokiego ciśnienia oraz odejściami w kierunku propagatorów.
4. Zasilanie fermentorów wodą amoniakalną z zaworami odcinającymi z potwierdzeniem
stanu otwarty/zamknięty, przepływomierzami elektromagnetycznymi z wyjściem
proporcjonalnym do kontroli przepływu i wyjściem impulsowym do pomiaru zadozowanej
ilości, zaworami regulacyjnymi z potwierdzeniem stanu, odejściami na kanał z zaworami
ręcznymi, odejściami na dozowanie do propagatorów z zaworami automatycznymi z
potwierdzeniem stanu otwarty/zamknięty i sprężynowymi zaworami zwrotnymi.
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5. Przyłącze do zbiornika magazynowego gliceryny technicznej z odpowiednimi zaworami
zainstalowanymi na rurociągu obiegowym gliceryny technicznej, węzłami CIP
umożliwiającymi mycie zainstalowanych zaworów i instalacji podawania gliceryny
technicznej, pompy przemysłowej z regulowaną prędkością obrotów, pomiarem ilości
dozowanego substratu przez przepływomierz, zaworem kanałowym do opróżniania
medium z rurociągu.
6. Przyłącze do zbiornika magazynowego śluzów z odpowiednimi zaworami
zainstalowanymi na rurociągu obiegowym śluzów, węzłami CIP umożliwiającymi mycie
zainstalowanych zaworów i instalacji podawania śluzów, pompy przemysłowej z
regulowaną prędkością obrotów, pomiarem ilości dozowanego substratu przez
przepływomierz, zaworem kanałowym do opróżniania medium z rurociągu.
7. Układ odgazowujący ciecz produkcyjną z wykorzystaniem specjalistycznych pomp
dwuwirnikowych do cieczy silnie napowietrzonych.
8. Moduł sterujący, który pozwala na dozowanie pożywek z założeniami technologicznymi.
9. Moduł umożliwiający mycie CIP rurociągów podających glicerynę techniczną i śluzy.
10. Wizualizację bufora dozowania pożywek z licznikiem biegu procesu z możliwością jego
przestawienia i systemem zatwierdzania, tabelą przepływów z systemem zatwierdzania,
wskazaniami przepływu chwilowego i sumy zadozowanej ilości od początku procesu.
11. Wykonanie przyłączy elektrycznych do bufora dozowania pożywek do produkcji drożdży
z aminokwasami selenowymi na instalacji.

III. Minimalne wymagania techniczne:
1. Wanna wychwytowa wykonana z odpowiedniego materiału
w kształcie
prostopadłościanu dopasowanego do wymiarów magazynu chemii, przykryta kratownicą,
podzieloną na sekcje o pojemnościach każdej sekcji pozwalających wychwycić całą
pojemność uszkodzonego pojemnika.
2. Zbiornik wychwytowy wody amoniakalnej wykonany ze stali austenitycznej 316L w
kształcie cylindra. Zbiornik wyposażony w króciec do zainstalowania czujnika poziomu
sygnalizujący w systemie sterowania opróżnienie zbiornika magazynowego wody
amoniakalnej, króciec dolny do podłączenia zbiornika magazynowego wody
amoniakalnej wyposażony w złącze do podłączenia węża elastycznego, króciec dolny do
podłączenia króćca ssącego zestawu pompowego umieszczony w najniższym punkcie
zbiornika, króciec górny do podpięcia zaworu rozprężającego instalację, króciec
odpowietrzający z trójnikiem do podłączenia odpowietrzenia ze zbiornika magazynowego
wody amoniakalnej.
3. Instalacja wody amoniakalnej wykonana ze stali austenitycznej 316L, spawana. Pompy
zainstalowane poza magazynem chemii. Pod pompami taca ociekowa, osłonięta osłoną
z przezroczystego tworzywa. Wyposażona w
przyciski bezpieczeństwa, których
wciśnięcie spowoduje rozwarcie instalacji i zamknięcie dopływu powietrza do pompy oraz
zrzucenie wody amoniakalnej z rurociągu do zbiornika wychwytowego wody
amoniakalnej.
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4. Instalacja podawania gliceryny technicznej wykonana ze stali austenitycznej 316L,
armatura montowana na kołnierzach lub do wspawania. Podczas montażu należy
wyeliminować martwe strefy gdzie może zalegać produkt. Zawory wody gorącej i CIP
zainstalowane bezpośrednio za zaworami pobierania gliceryny technicznej.
5. Instalacja podawania śluzów wykonana ze stali austenitycznej 316L, armatura
montowana na kołnierzach lub do wspawania. Podczas montażu należy wyeliminować
martwe strefy gdzie może zalegać produkt. Zawory wody gorącej i CIP zainstalowane
bezpośrednio za zaworami pobierania śluzów.
Miejsce dostawy urządzenia: 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Łukasiewicza 2.
Oferty zawierające:
1. cenę netto wyrażoną w PLN za przedmiot zapytania,
2. dane teleadresowe dostawcy,
3. datę ważności oferty co najmniej do dnia 30 kwietnia 2014 roku,
4. informacje pozwalające przyznać punkty zgodnie z Kryterium oceny nr 2,
prosimy dostarczyć do biura Zamawiającego w Chorzowie przy ul. Dyrekcyjnej 6 w formie papierowej
oraz drogą elektroniczną na adres: tomasz.krzeminski@skotansa.pl do dnia 02.04.2014 roku.
Pytania w formie pisemnej prosimy kierować na adres tomasz.krzeminski@skotansa.pl nie później niż do
dnia 28 marca 2014 r.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
Nazwa kryterium
1. Cena oferty
2. Ocena techniczna oferty

Waga [%]
60
40

a) Kryterium nr 1 – cena przedstawiona w ofercie będzie oceniana zgodnie z zależnością:
P1 = (Cn/Cr) x 60
gdzie:
P1 – liczba punktów w kryterium 1 przyznanych rozpatrywanej ofercie
Cn – najniższa cena zaoferowana
Cr – cena rozpatrywanej oferty
60 – waga kryterium
Maksymalną liczbę 60 punktów za kryterium nr 1 otrzyma najniższa oferowana cena.
b) Kryterium nr 2 – ocena techniczna rozpatrywanej oferty będzie dokonywana w oparciu o
następujące parametry:
1) termin dostawy urządzenia – maks. 10 pkt.
2) zaproponowane rozwiązania techniczne zwiększające efektywność urządzenia, łatwość obsługi –
maks. 10 pkt.
3) jakość, żywotność urządzenia – maks. 10 pkt.
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4) nowoczesność urządzenia – maks. 10 pkt.
Maksymalną liczbę 40 punktów za kryterium nr 2 otrzyma najlepiej oceniona oferta.
Oceny dokonywać będzie powołany przez Zamawiającego Zespół.
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronach internetowych spółki SKOTAN SA
(www.skotansa.pl) oraz w biurze Spółki w Chorzowie przy ul. Dyrekcyjnej 6 w miejscu ogólnodostępnym.
O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni wszyscy oferenci biorący udział
w przedmiotowej procedurze. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury wyboru
najkorzystniejszej oferty bez podania przyczyny.

Marek Pawełczak
Prezes Zarządu
SKOTAN S.A.
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