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Charakterystyka malarni konstrukcji stalowych
Producent: 

…………………………………………………………………………………………………………....

1. Kabina malarska

·     Obudowa kabiny malarskiej wraz z oświetleniem lampami w wykonaniu EX: Tak / Nie

moc zainstalowana Moc:

ilość lamp Ilość :

·     Instalacja wentylacyjna wywiewno-filtracyjna wyposażona w:

- wentylator wywiewu o minimalnej wydajności 14000m3/h Tak / Nie

- kanały filtracyjno – wywiewne Tak / Nie

- filtry włókninowe klasa: 

- filtry węglowe – eliminacja LZO Tak / Nie

- przepustnica jednopłaszczyznowa Tak / Nie

- wentylator wywiewny kanałowy w wykonaniu nieiskrzącym Tak / Nie

- układ rekuperacji z wymiennikiem o sprawności min. 70% Sprawność:

- kanały wentylacyjne Tak / Nie

- wyrzutnia dachowa zainstalowana min. 2 m nad dachem Tak / Nie

- króciec pomiarowy Tak / Nie

·     Instalacja wentylacyjna nawiewna wyposażona w:

- wentylator nawiewu o minimalnej wydajności 14000m3/h Tak / Nie

- czerpnia ścienna powietrza Tak / Nie

- kanały wentylacyjne Tak / Nie

- przepustnica regulacyjna wielopłaszczyznowa Tak / Nie

- filtry kieszeniowe (workowe) klasy EU – 3 Tak / Nie

- nagrzewnicę powietrza zasilaną palnikiem olejowym wraz z instalacją komina spalinowego i zbiornikiem oleju o pojemności 1000 L Tak / Nie

- wentylator nawiewny kanałowy w wykonaniu nieiskrzącym Tak / Nie

- kanały nawiewne Tak / Nie

- moc zainstalowanego wymiennika ciepła dla powietrza ogrzanego do temp. 20oC w zakresie -20oC do 20oC Moc:

2. Magazyn farb

·     Magazyn wraz z oświetleniem lampami w wykonaniu EX, wyposażony w: Tak / Nie

wannę wychwytową o poj. min 500 l Tak / Nie

regały na produkty lakiernicze Tak / Nie

stanowisko do mieszania wyrobów lakierniczych Tak / Nie

instalację wentylacyjną pracującą w trybie ciągłym zapewniającą min. 30-krotną wymianę powietrza na godzinę Tak / Nie

3. Układ sterowniczy

Centralna szafa sterownicza

Sterownik PLC

4. Dodatkowe informacje i wyposażenie

·     Instrukcja obsługi w języku polskim Tak / Nie 

·     Deklaracja zgodności WE Tak / Nie 

·     Projekt Zabezpieczenia Pożarowego

·     Wymiary gabarytowe zabudowy malarni ………...….... x …..…...…... x ……..…….. mm

·     Wymogi dotyczące posadzki przemysłowej (rezystancja)

·     Poziom hałasu w miejscu pracy malarni ……...……dB

·     Wartość całkowitej mocy zainstalowanej …………. kW

1. Czas reakcji serwisu do 24 godzin od zgłoszenia usterki telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail (w dni robocze).
1. Czas reakcji serwisu do ….. godzin od zgłoszenia usterki 

(telefonicznie,  e-mail) (w dni robocze).

2. Czas usunięcia usterki do 48 godzin od przyjazdu serwisu (w dni robocze).
2. Czas usunięcia usterki do ….. godzin od przyjazdu serwisu (w 

dni robocze).

3. Dostawca zapewni dostawy części zamiennych do zakupionej malarni przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru u Zamawiającego.

3. Dostawca zapewni dostawy części zamiennych do zakupionej 

malarni przez okres co najmniej …………. lat od daty odbioru u 

Zamawiającego.

4. Lokalizacja siedziby służb serwisowych. 4. Siedziba służb serwisowych: …………………………….

Proponowane 

warunki 

płatności

a) 80% wartości wynagrodzenia umownego netto w wysokości: …………..,- zł + VAT (80% wartości umowy) (słownie: ………… złotych) zostanie uregulowana 

przez Zamawiającego na rzecz Dostawcy w terminie 60 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego kompletnej malarni będącej  przedmiotem umowy, na 

podstawie podpisanego przez obie Strony „Protokołu dostawy”.

b) 20% wartości wynagrodzenia umownego netto w wysokości: ……………..,- zł + VAT (20% wartości umowy) (słownie: ……………….złotych) zostanie uregulowana 

przez Zamawiającego na rzecz Dostawcy w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury końcowej do Zamawiającego, wystawionej na podstawie podpisanego 

przez Strony Umowy „Protokołu odbioru końcowego”, sporządzonego po zabudowie i uruchomieniu malarni oraz przeszkoleniu pracowników Zamawiającego 

w zakresie obsługi i konserwacji malarni. 

Tak / Nie 

W przypadku braku akceptacji Oferent podaje proponowane 

warunki płatności: ………………………………………

1. Wartość stawki rbh pracy serwisu naliczanej od momentu zgłoszenia się do Zamawiającego do momentu opuszczenia zakładu Zamawiającego  1. ….…………. zł/rbh + VAT

2. Koszt dojazdu 2. ……….……. zł  + VAT

3. Inne 3. …………….. zł + VAT

Gwarancja Gwarancja na dostarczoną malarnię  w okresie nie krótszym niż 24 m-ce od daty odbioru  u Zamawiającego.
Gwarancja na dostarczoną malarnię …................ m-ce od daty 

odbioru  u Zamawiającego.

Termin 

dostawy
Termin dostawy i uruchomienia malarni  na terenie Zamawiającego.

Termin dostawy i uruchomienia malarni  na terenie 

Zamawiającego:

  

Cena
Cena netto za kompletną malarnię   z wyposażeniem,  odpowiednim opakowaniem na czas transportu, transportem, zabudową i uruchomieniem oraz 

szkoleniem pracowników KUPUJĄCEGO.                                                                                                    

Cena netto za kompletną malarnię z wyposażeniem,  

odpowiednim opakowaniem na czas transportu, transportem, 

zabudową i uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników 

KUPUJĄCEGO ................................................zł 

(słownie:………..............................................

...................................................................................................złoty

ch)

…………………………………………...………………………………………………..

(Imię i nazwisko)

podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Oferenta

……………………………..

Miejscowość i data

SPRAWDZIŁ:

Serwis

Serwis 

odpłatny

Potwierdzenie 

spełnienia wymagań 

(wypełnia Zamawiający)

Parametry techniczne i wyposażenie (wypełnia Oferent)

Załącznik nr 1a do WO - Wykonanie projektu techniczno – technologicznego, dostawa, zabudowa i uruchomienie wewnątrz hali produkcyjnej, otwartej malarni 

konstrukcji stalowych w metodzie zaprojektuj i wybuduj przewidzianej dla Wydziału Suszec JZR Sp. z o.o. 

Wymagania techniczne i wyposażenie.
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