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FORMULARZ DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
SŁUŻĄCEGO DO USTALENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

DLA WYDATKU NR 25 „System kontroli jakości powierzchni i kształtu” 
 
 
Wydatek planowany jest do poniesienia w ramach projektu nr POIR.02.01.00-00-0195/2017 pn.:  

„Utworzenie przez SANOK RUBBER COMPANY S.A. Centrum Badawczo-Rozwojowego  
w celu opracowywania innowacyjnych produktów dla sektora produkcji środków transportu” 

(dalej: „Projekt”), który został wybrany przez Ministerstwo Rozwoju do dofinansowania  
w ramach Działania 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, 

 2 Osi Priorytetowej Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia 
działalności B+R+I Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020,  w konkursie 

1/2.1/2017 (dalej: „Konkurs”), w naborze <08 maja 2017 r. – 07 lipca 2017 r.>, realizowanego 
przez firmę SANOK RUBBER COMPANY S.A. (dalej: „Zamawiający”). 

 
 
Opis wydatku: 
 
Nazwa, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu: System kontroli jakości powierzchni i 
kształtu. 
Numer wydatku, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu: 25. 
Kluczowe parametry, mające wpływ na wartość zamówienia: 
 
Urządzenie umożliwia kontrolę jakości powierzchni wytłaczanych profili z automatycznym  
znakowaniem wad profilu 

• Minimum 6 kamer rejestrujących stan profilu na pełnym obwodzie (360o) 
• Możliwość pomiaru profili o średnicy co najmniej ø80mm 
• Automatyczny system kontroli profili wyposażony w moduł kontroli jakości 

powierzchni oraz kształtu 
• Kontrola jakości powierzchni umożliwiająca wykrycie takich wad jak guzy, rysy, 

pęknięcia itp. 
• Automatyczny system rejestracji parametrów pomiarowych. 
• Możliwość kontroli profilu przy prędkości 30m/min 
• Czujnik pozwalający na automatyczną synchronizację z prędkością profilu / linii 
• Możliwość monitorowania profili wytłaczanych dwuwylotowo w tym samym czasie z 

niezależną kontrolą charakterystyk dla każdego z nich i indywidualną identyfikacją 
wad 



 

 

• Możliwość zaznaczania zidentyfikowanych wad poprzez nanoszenie znaczników w 
czterech różnych kolorach np. za pomocą pisaków (różne kolory oznaczające wady 
jakości powierzchni oraz kształtu dla każdego wylotu w przypadku dwuwylotowego 
wytłaczania) 

• Możliwość podłączenia zewnętrznych drukarek przemysłowych atramentowych do 
nanoszenia znaczników wad. 

• Dokładność pomiarowa nie gorsza niż 10µm 
• Panel sterowniczy z dotykowym ekranem o przekątnej nie mniejszej niż 20 cali o 

rozdzielczości full HD 
• Funkcja importowania plików CAD dla opcji kontroli przekroju profilu 
• Funkcje statystyk „on-line” oraz „off-line” z możliwością rejestrowania danych i 

eksportowania do programu Excel 
• Długość systemu bez modułu znakującego mierzona wzdłuż linii nie większa niż 

650mm 
• Połączenie LAN  
• Zdalne wsparcie online 
• Certyfikat kalibracji 
• Deklaracja zgodności CE na całe stanowisko 
• Gwarancja nie krótsza niż 12 m-cy 
• Szkolenie w lokalizacji zamawiającego 
• Zapewnienie weryfikacji pomiarowej, kalibracji i obsługi serwisowej przez czas nie 

krótszy niż 5 lat od daty zaprzestania produkcji oferowanego modelu. 
 
 
Nazwa Oferenta: 
 
Nazwa: .................................................................................................... 

Adres: ...................................................................................................... 

Nr telefonu: ............................................................................................  

E-mail: …………………………………………………..…............................................. 

 
Oferta cenowa Wykonawcy: 
 
Cena netto: ................................................................................................... 

Podatek VAT (stawka: ………%): ……………………………………………………………... 

Cena brutto: ................................................................................................. 

 
 

…………………………………… 
     (podpis i pieczątka Oferenta) 


