
 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
 
 

1. Zamawiaj ący: 
 
LS Tech-Homes SA,  43-300 Bielsko- Biała,  ul. K. Korna 7/4 
Tel/Fax: 48 32 210 18 26 
E-mail: sekretariat@lstechhomes.com 
www.lstechhomes.com 
Informacja techniczna: 
Pan Eligiusz Koniarek 
M: +48 694 562 489 
E- mail: eligiusz.koniarek@lstechhomes.com 
 

2. Rodzaj zamawiaj ącego: 
 
Przedsiębiorca – Spółka akcyjna 
 

3.  Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia: 
 

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup następujących maszyn oraz linii technologicznych: 
 

• Linia technologiczna do produkcji lekkich paneli budowlanych (wielowarstwowej płyty 
kompozytowej), w skład której wchodzi m.in.: automatyczny aplikator kleju, nawilżacz, 
sensor optyczny, urządzenie do podnoszenia paneli, obrabiarka cyfrowa w zestawie  
z piłą, automatyczne prasy, stoły transportowe rolkowe, podajnik. Zamówienie 
obejmuje dostawę do miejsca lokalizacji oraz dodatkowo instalację linii na hali 
produkcyjnej, w dwóch różnych lokalizacjach. Zamawiający przewiduje zakup dwóch 
kompletnych linii opisanych jak wyżej. Istotne informacje techniczne dotyczące 
zamówienia są dostępne u Zamawiającego. 

• Linia technologiczna do produkcji kształtowników z materiałów kompozytowych  
w technologii pultruzji. Zamówienie obejmuje dostawę do miejsca lokalizacji oraz  
instalację linii na hali produkcyjnej.  Zamawiający przewiduje zakup jednej kompletnej 
linii opisanej jak wyżej. Istotne informacje techniczne dotyczące zamówienia są 
dostępne u Zamawiającego 

• Maszyna do laminacji płyt, do wykonywania m.in. symultanicznej laminacji profili  
z obu stron, przystosowana do laminacji płyt panelowych. Zamówienie obejmuje 
dostawę do miejsca lokalizacji, Zamawiający przewiduje zakup dwóch kompletnych 
maszyn opisanych jak wyżej do ulokowania w dwóch różnych lokalizacjach. Istotne 
informacje techniczne dotyczące zamówienia są dostępne u Zamawiającego 

 
4. Rodzaj zamówienia: 

 
zakup 

 
5. Warunki dostawy 

 
Zamawiający przewiduje dostawę maszyn oraz linii technologicznych w dwóch etapach: 
 



W I etapie dostawa do wskazanej lokalizacji linii technologicznej do produkcji lekkich paneli, 
linii technologicznej do produkcji kształtowników z materiałów kompozytowych oraz maszyny 
do laminowania. 
 
W II etapie dostawa linii technologicznej do produkcji lekkich paneli oraz maszyny do 
laminowanie. Dostawa w II etapie dotyczy innej, wskazanej przez zamawiającego lokalizacji. 
 
Warunki dostawy oraz płatności zostaną określone w szczegółowej umowie/umowach 
zakupu. 
 

6. Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej? 
 
Tak 
 

7. Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej? 
 
Nie 
 

8. Termin wykonania zamówienia : 
 
I etap do 30.06.2013 r. 
II etap do 30.06.2013 r. (w uzasadnionych wypadkach Zamawiający może przedłużyć termin 
wykonania zamówienia) 
 

9. Informacja na temat wadium: 
 
nie dotyczy 
 

10. Tryb udzielenia zamówienia: 
 
wybór ofert 
 

11. Kryteria wyboru ofert: 

• Cena -  100% 

12. Termin składania ofert: 
 
do 19.10.2012 r. 26.10.2012r. 

 
13.Termin wa żności oferty 
 

90 dni (w uzasadnionych wypadkach Zamawiający może poprosić o przedłużenie terminu 
ważności oferty) 
 
Uwaga !!! 
W przypadku złożenia oferty bez określenia terminu jej ważności, oferta zostanie odrzucona. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert. 
 
 

 
 
Bielsko-Biała, 18.09.2012 r. 
 
 


