Beneficjent:
PFTechnology sp. z o.o.
ul. Kościuszki 96
26-680 Wierzbica

Załącznik nr 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do zapytania ofertowego nr 24/2021:
Przedmiotem zapytania jest dostawa zbiornika/wanny procesowej z tworzywa do budowanej instalacji zgodnie z
poniższą specyfikacją:
 Ilość – 1 szt.
 Zastosowanie: stacja roztwarzania polimeru
 Medium magazynowane: polimer, brak substancji żrących
 Miejsce ustawienia: wewnątrz pomieszczenia
 Typ zbiornika: zamknięty, bezciśnieniowy
 Wymiary zewnętrzne: 1400 mm x 1000 mm x 1024 mm (wymiary bez pokrywy)
 Materiał wykonania: polipropylen PPh
 Dno i ściany boczne z płyty o grubości 12 mm
 Dno proste
 Obrzeże 100 mm PPh20
 Wzmocnienie stalowe obłożone polipropylenem PPh 4
 Przegroda kaskada PPh 10 – 1 szt.
 Pokrywa każdej komory PPh 10 - 2 komplety podzielone
 Podstawa do mocowania mieszadła nad każdą komorą
 Montaż króćców z PP (króciec i gwint w całości z PP)
 Króćce: 2 szt. na rurę d63 GW 2”, 4 szt. na rurę d50 GW 1 1/2” i 1 szt. na rurę d25 GW 3/4”
 Zbiornik ma zostać wykonany wg. dokumentacji rysunkowej zamawiającego
 Gwarancja minimum 12 miesięcy
Pełna dokumentacja rysunkowa dostępna do wglądu w siedzibie firmy w Wierzbicy od poniedziałku do piątku w
godzinach od 7.00 do 15.00 po wcześniejszym umówieniu. Możliwe jest również przesłanie dokumentacji po
uprzednim podpisaniu przez oferenta oświadczenia/umowy o zachowaniu poufności.
Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu,
należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są
produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności. Jeżeli w opisie przedmiotu
zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent, pochodzenie czy normę jakości – należy przyjąć, że
wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub normy określają parametry techniczne, eksploatacyjne,
użytkowe, co oznacza, że Zleceniodawca dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o
równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Obowiązek wykazania równoważności
spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty
specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów
równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zleceniodawca wezwie
Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

