
 
  

 
Zambrów, 10-12-2018r. 

 

Szacowanie wartości zamówienia 

 

Szanowni Państwo, 

w związku z przygotowaniami do przeprowadzenia postępowania ofertowego mającego na celu 
wyłonienie dostawcy części i podzespołów na potrzeby realizacji przez Biotrem Sp. z o.o. (dalej również: 
Spółka) projektu badawczo-rozwojowego pt. „Biotrem UP - zwiększenie skali działalności”, nr umowy: 
POIR.01.01.01-00-1137/17-00, dofinansowanego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 
2014-2020 przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.1: Projekty B+R 
przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 
przedsiębiorstwa, 

zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na dostawę dostosowanych do indywidualnych potrzeb 
Biotrem Sp. z o.o. części i podzespołów stanowiących części do wytworzenia jednej maszyny: wytłaczarka 
specjalnego przeznaczenia do przetwarzania otrąb pszennych do zastosowania w technologii Biotrem. 

Planowane zamówienie obejmie zakup wraz z dostawą, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Spółki 
części i podzespołów stanowiących części do maszyny: wytłaczarka specjalnego przeznaczenia do 
przetwarzania otrąb pszennych do zastosowania w technologii Biotrem wg. specyfikacji zamieszczonej 
poniżej: 

 

Specyfikacja przedmiotu zapytania: 

Wytłaczarka dwuślimakowa przeciwbieżna zgodna z założeniami zamawiającego o parametrach: 

- silnik zainstalowany na wytłaczarce o mocy min 30 kW wyposażony w enkoder 
- przekładnia redukcyjna i rozdzielcza umożliwiająca podłączenie silnika o mocy do 75 kW  
- obroty ślimaków powinny być regulowane bezstopniowo w zakresie 0 do min 260 obr/min 
- Układ uplastyczniający powinien posiadać budowę segmentową 
- Segmenty ślimaków powinny posiadać twardość min 58 HRC, oraz materiał z którego będą 
wykonane powinien być odporny na ścieranie 
- Średnica ślimaków min 2xɸ 60mm 
- Segmenty cylindrów powinny posiadać twardość powierzchni roboczych min 60 HRC 
- Układ uplastyczniający powinien posiadać długość części roboczej min 12D 
- Całkowita długość układu min 15D 
- Cylinder powinien posiadać segment zasypowy oraz min 3 segmenty cylindra 
- segmenty cylindra powinny posiadać regulację temperatury poprzez termoregulację, grzanie 
do 300 st C, oraz układ chłodzenia wodnego. 
- Przykładowa konfiguracja segmentów cylindra przedstawiona została na rys1 
- Przykładowa konfiguracja segmentów ślimaka pożądana przez zamawiającego przedstawiona 
została na rys2 
- Wytłaczarka powinna posiadać łącznik – wymiary łącznika poda zamawiający ( średnice otworu 
wylotowego, zamek do połączenia z dalszymi urządzeniami, otwory montażowe ) 
- Łącznik głowicy powinien posiadać regulację temperatury poprzez termoregulację, grzanie do 
300 st C, oraz układ chłodzenia wodnego. 
- Łącznik głowicy powinien posiadać zamontowany czujnik ciśnienia z zakresem do min 750 bar 
- Wytłaczarka powinna posiadać 2 dodatkowe strefy grzewcze z termoregulacją, z możliwością 
podłączenia grzałek oporowych o mocy do 1,5 kW każda podłączane za pomocą gniazd 



 
  

 
- Sterowanie powinno składać się z panelu dotykowego umożliwiającego sterowanie pracą 
wytłaczarki oraz urządzeń peryferyjnych, sterownik powinien zapewnić możliwość 
zapamiętywania oraz wczytywania receptur, zbierania i archiwizowania informacji o pracy 
urządzenia, zdalnego dostępu do parametrów pracy. 
- Szafa sterownicza oraz sterownik powinien posiadać możliwość rozbudowy o dodatkowe 
urządzenia peryferyjne: głowica granulacyjna, odbiór materiału, dozowanie materiału,  czujniki 
poziomu surowca,  
- Wytłaczarka powinna posiadać zabezpieczenia przed zniszczeniem układu uplastyczniającego 
wskutek przeciążenia 
- Wytłaczarka wyposażona w lej zasypowy o objętości min 50 litrów 
- Wytłaczarka wyposażona w układ chłodzenia wodnego z własnym wymiennikiem  
-Wytłaczarka wyposażona w dodatkowy układ uplastyczniający składający się z wałów oraz 
segmentów ślimaka wraz z dodatkowymi segmentami – proponowany wykaz na rys 3 
- Wydajność wytłaczarki w odniesieniu do granulacji PVC – min 180 kg/h 
- Cena powinna obejmować  dostawę urządzenia do siedziby zamawiającego 
- W cenie należy uwzględnić uruchomienie wytłaczarki w siedzibie zamawiającego wraz ze 
przeszkoleniem obsługi (min. 1 dzień roboczy) 

 

Rozwiązanie w postaci maszyny: wytłaczarka specjalnego przeznaczenia do przetwarzania otrąb 
pszennych jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa. Z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy 
przedsiębiorstwa przedstawiony opis przedmiotu zamówienia jest ograniczony, przy czym wymagane 
przesłanie uzupełnionego opisu przedmiotu zamówienia (w postaci projektu technicznego) będzie miało 
miejsce po zobowiązaniu się do potencjalnego wykonawcy do zachowania poufności w odniesieniu do 
przedstawionych informacji1. Wzór Umowy o zachowaniu poufności stanowi załącznik do niniejszego 
zapytania. Sygnowana umowa powinna być dostarczona do Spółki w terminie umożliwiającym 
przygotowanie i złożenie informacji o cenie. 

Dostawa i zestawienie części oraz podzespołów do wykonania maszyny: wytłaczarka specjalnego 
przeznaczenia, będzie wymagała współpracy i stałych konsultacji ze specjalistami wskazanymi przez 
Spółkę. 

Szacunkowy termin dostawy i realizacji: 01.03.2019 r.  

Miejsce dostawy i realizacji: Zakład Produkcyjny w Zambrowie (woj. podlaskie, powiat zambrowski, gmina 
Zambrów, ul. Ostrowska 58, 18-300 Zambrów) 

Prosimy o przesłanie informacji o cenie do dnia 14.12.2018 r. na adres mailowy: 
joanna.jendrulek@biotrem.pl 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Joanna Jendrulek 

 

                                                           
1 Zgodnie z rozdz. 6.5.2, pkt. 6) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020 


