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Dotyczy: odpowiedzi na pytania do zapytańa ofertowego na dostawę, instalację i
uruchomienie stanowiska lakiemi czcgo (znak sprawy: PRODNARZ .10l 09 l l7).

W zwiąpku zpytańarti do postepowania ofertowego nr PRODNARZ.10l09ll7,które
wpłynęły do Zanawiającego drogąmailowąw dniu 5.10.2017 t. niniejszym przedstawiamy
pytania wraz z odpowiedziami :

Bardzo proszę o przesłanie rysunku zzaznaczeniem miejscaptzę7,naczonego na malarnię -
jeśli to mozliwe, najlepiej w wersji otwartej AutoCad

Zńączono rysunki w pliku pdf i dwg. Pliki sąrównież dostglne na stronie internetowej
ZamawiĄącego:http.llwww.prodnarz.cam.pUindex.phpl20l7l09l25l25-09-2017-
dokumentacja-do-zapytania-ofertoweeo-ffi-prodnarz-100917-w-zakresie-dostawy-instalacji-i-
uruchomienia-stanowi ska- 1akierniczę go/

Jakie sąwymiary największego detalu: maksymalna dfugość (mm) x szerokość (mm) x
wysokość (mm) orazjakjego rodzaju detale będąmalowane?

Konsbrrkcja kńiny ma umożliwió wieszanie ramek o szerokości 1200mm. Wymiary
maksymalne detali w postaci konstrŃcji spawanych 1200x6O0x600mm

Maksymalny ciężar detalu (kg)?

Maksymalny ciężar detalu około 15 kg

Jęśli detale mEąbyó zawięszanena ramie - wymiary ramy

Przewidywane wymiary ramek: 1 200x1 200mm

System transpońu - ręczny, poj edynczy?

Transport ręczny, przy pomo cy wózkatransportowego lub podwieszony szynowy.

Myjka naĘskowa 2 komorowa oraz3 etapowa (odtfuszczanie, fosforanowanie, płukanie)?

Proces ma polegaó na odtłuszczeniu i fosforanowaniu elementów orazińpłukaniu.
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Piec susząc o -utwar dzaj ący?

Piec przewidziany jest do polimeryzacji farby proszkowej.

Ręczna kabina proszkowa - w jaki sposób chcą Pństwo Zńy byĘ malowane detale? Ile
kolorów?

Przewiduje się ręczne pokrywanie detali farbą proszkową z mozliwościązmiany kolorów
farby.

Czy to ma byó instalacja pod klucz * wszystko po stronie Wykonawcy bez pomocników z
Pństwa firmy podczas instalacji?

Instalacja i uruchomienie jest po stronie dostawcy instalacji do malowania proszkowego.

10. Cena powyżej 209 000 EUR?

Cena powyżej 209.000 EUR odnosi się do Ębu prowadzenia poĘpowania ofertowego a nie

bezpośrednio do ceny urządzeńa.
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