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FORMULARZ SŁUŻĄCY DO USTALENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 
DLA WYDATKU NR 5 „Zgrzewarka taśm metalowych” 
 
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: Zgrzewarka taśm metalowych. 
Numer wydatku, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu: 5. 
Kluczowe parametry, mające wpływ na wartość zamówienia: 
 
Urządzenie umożliwiające łączenie taśm aluminiowych i stalowych podczas procesu 
wytłaczania bez konieczności przerywania procesu. 
 
Urządzenie w ramach jednego zamocowania taśm musi  wykonywać następujące operacje w 
łącznym czasie nie dłuższym niż 1 min.: 
1. Mocowanie taśm z mechanicznym zaciskiem 
2. Automatyczne dokrawanie końcówek taśm w celu dopasowania krawędzi do siebie. 
3. Automatyczny dosuw taśm zapewniający umieszczenie krawędzi na linii spawania  
4. Spawanie z posuwem mechanicznym zgodnie z ustawionymi parametrami długością 

spoiny / szerokością taśmy. 
5. Zaprasowanie powstałego łącza zapewniające grubość w miejscu wykonania spoiny 

równą grubości spawanej taśmy. 
 
Wymagania minimalne: 
• możliwość spawania doczołowego taśm aluminiowych i stalowych pełnych oraz 

sztancowanych (nacinanych) 
• wymiary spawanych taśm:  grubość od 0,4mm do 0,8mm, szerokość od 5mm do 

70mm 
 



 
  

 

 
 
 

• metoda spawania - TIG  bez dodatku spoiwa, spawanie w osłonie gazu Argon + Hel 
 (50%/50%) 
• możliwość spawania prądem w zakresie nie mniejszym niż 2 - 200A 
•  możliwość docinania i spawania taśm w kierunku prostopadłym oraz pod kątem w 

celu zwiększenia wytrzymałości złącza  
• uchwyty montażowe taśm z mechanicznym zaciskiem (pneumatyczny lub elektryczny 

zacisk) 
• zwarta konstrukcja – urządzenie łącznie z butlą umieszczona na wspólnej ramie 
• konstrukcja mobilna na miękkich kołach umożliwiająca łatwe przemieszczenie 

urządzenia  
• sterowanie oparte o sterowniki PLC 
• dwuręczny pulpit operatorski 
• panel operatorski wyposażony w ekran dotykowy wielkości co najmniej 10 cali 

oferujący: 
o możliwość tworzenia recept z nazwą, grubością taśmy oraz parametrami spawania 
o możliwość określania zmiennych parametrów spawania (prąd, prędkość) dla różnych 

odcinków wykonywanej spoiny 
o wyświetlanie błędów 
o interfejs w języku polskim 

• wyposażenie minimalne: 
o automatyczna ostrzałka do elektrod (obrót i dosuw elektrody) 
o reduktor ciśnienia 
o butla 20l na gaz 
o komplet akcesoriów niezbędnych do pracy urządzenia 

• gwarancja: min. 24 miesiące 
 

Nazwa Oferenta: 
Nazwa: .................................................................................................... 
Adres: ...................................................................................................... 
Nr telefonu: ............................................................................................  
E-mail: …………………………………………………..…............................................. 
 
Oferta cenowa Wykonawcy: 
Cena netto: ................................................................................................... 
Podatek VAT (stawka: ………%): ……………………………………………………………... 
Cena brutto: ................................................................................................. 
 
 
 

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


