
Zapytanie Ofertowe Nr 1/2019 
  

Firma Agnieszka Jesionka „KLIF” zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia 

pn. "Zakup, dostawę oraz montaż linii maglowniczej w ilości 1 sztuki oraz składarki do 

ręczników w ilości 1 sztuki.” Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie zasady 

konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie udzielania zamówień w projektach 

realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

  

Kod CPV: 

  

• 42000000-6 

Dodatkowo: 

  

• Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż linii maglowniczej w 

ilości 1 sztuki oraz składarki do ręczników w ilości 1 sztuki. składająca się 

z następujących urządzeń: 

  

• Podawarka do magla, szerokość robocza 3300mm, 3 stanowiskowa podawcze 

z tzw. Hakami/klamrami, wyświetlacz wydajności dla obsługi magla o wielkości 

min 21 cali, prędkość robocza w przedziale 10-60m/min, praca na 2 torach w 

jednej maszynie, oprogramowanie w języku angielskim, znak CE lub 

równoważny. Podawarka musi być kompatybilna z całym zestawem, w taki 

sposób aby na podawarce sterować maglem oraz składarką. Zasilanie elektryczne 

i pneumatyczne. Magiel przemysłowy, ilość wałów 4 sztuki, ułożenie wałów jeden 

nad drugim ze względu na ograniczone miejsce, średnica jednego wałka 800mm, 

podgrzew wałka, a nie niecki, bez filcowy, szerokość robocza 3300mm, magiel 

parowy, prędkość robocza 10-50m/min, podgrzew wałka do min 145C, 

oprogramowanie w języku angielskim, znak CE lub równoważny. Zasilanie 

elektryczne i  pneumatyczne. Magiel musi być kompatybilny z całym zestawem, w 

taki sposób aby na podawarce sterować maglem oraz składarką. Składarka do 

magla, prędkość robocza 10-60m/min, składarka wzdłużna o możliwości 

składania prześcieradeł i poszewek o maksymalnych wymiarach 1100mm x 

3500mm na pojedynczym torze i 350mm x 750mm na potrójnym torze, 

dodatkowo tzw. Stacker składający cały asortyment w kostkę, z nie większym 



odchyłem aniżeli 1cm w każdej sztuce pościeli. Zasilanie elektryczne i 

pneumatyczne. Składarka do ręczników zasilana elektrycznie i powietrzem, 

maksymalna wielkość składanego asortymentu o wymiarach 1200x2300, 

wydajność 1200 sztuk na godzinę. Znak CE lub równoważny. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym, które stanowi 

załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

  

  

Więcej informacji 
Agnieszka Jesionka „Klif” informuje, iż w postępowaniu na zakup, dostawę oraz montaż 

linii maglowniczej w ilości 1 sztuki oraz składarki do ręczników w ilości 1 sztuki jako 
najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez: 

  

Mistan Stanisław Twaróg Ul. Raymonta 1 34-600 Limanowa 

  

Za cenę 1 450 000 zł brutto. W niniejszym postępowaniu wpłynęła 1 oferta. 
 


