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ZADANIE NR 1:  
Nabycie Środków  
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1. Zamawiający: 

 
OLAN Sp. z o. o. 
Żabokliki ul.  Korczewska 57 
08 – 110 Siedlce 
tel. (025) 631 03 30 
fax (025) 633 14 16 
E-mail: p.bareja@olan.siedlce.pl  
info@olan.siedlce.pl 
www.olan.siedlce.pl  

 
2. Tryb udzielania zamówienia: 

 
Postępowanie ofertowe 
 

3. Przedmiot zamówienia: 
 
Stanowisko zrobotyzowane do spawania stali i aluminium. 

 
 

4. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Zrobotyzowane stanowisko spawalnicze składające się z 4 pojedynczych stanowisk do 
obsługi przez operatorów, robotów spawalniczych, obrotników, pozycjonera oraz źródeł 
spawalniczych służące do trwałego zespalania elementów stalowych i aluminiowych metodą 
tig/mig. Muszą to być urządzenia spełniające bardzo wysokie normy unijne pozwalające 
utrzymać bardzo wysoki poziom wykonywanych spawów dzięki programowalnej bazie 
parametrów spawania  oraz dzięki zastosowaniu unikalnych rozwiązań w dziedzinie 
spawalnictwa miedzy innymi takich jak sensory dotykowe, sensory łuku spawalniczego, 
sensory geometrii palnika. Wyeliminowanie czynnika ludzkiego podczas spawania ma 
umożliwić osiągniecie wysokiej precyzji spawania elementów jak również w znaczący 
sposób zwiększa jakość i wydajność procesu spawania.   
 
Urządzenie musi posiadać: 
 Stanowisko zrobotyzowane wg wstępnego planu poglądowego – złącznik nr 1 
 4 pojedyncze stanowiska spawalnicze  
 3 roboty spawalnicze [ 2 na stałe , 1 na torze jezdnym ] 
 Możliwość spawania elementów stalowych od 1,2mm do 5mm ,  
 Możliwość spawania elementowa aluminiowych od 1,0mm do 6mm 
 Źródła spawalnicze 500A 
 Sensory dotykowe  
 sensory łuku spawalniczego  
 sensory geometrii palnika  
 Palniki spawalnicze 
 System chłodzenia  
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 System podawania drutu stal/alu łatwy do przezbrojenia 
 Stacje czyszcząca palniki i obcinające drut 
 Sprzęgła antykolizyjne 
 Instalacja doprowadzająca gazy spawalnicze z reduktorami [ wewnątrz stanowiska + 

podłączenia] 
 Możliwość manualnego uwalniania osi robota 
 Sterowanie  
 Obrotniki  
 Kurtyny świetlne 
 Kurtyny zwijane  
 Przyrząd do sprawdzania geometrii palnika 
 Szkolenie dla pracowników z programowania robota  
 Program spawalnicze dla wskazanych elementów oraz na wykonanych 

oprzyrządowanych spawalniczych z pochodnego przetargu 
 Integracja stanowiska 
 Mocowania przyrządów spawalniczych oraz doprowadzenie sygnał pneumatycznego i 

elektrycznego do oprzyrządowania z programów.  
 Gwarancja 24m 

 
 
5. Cena: 

 
Oferowana cena powinna zawierać całkowite koszty zakupu przedmiotu zapytania 
ofertowego takie jak zakup, gwarancje, dostawę, instalacje, szkolenie, wykonania programów 
spawalniczych, Testy odbiorowe urządzenie siedzibie firmy OLAN Sp. z.o.o 
Cena urządzenia nie obejmuje kosztów wykonania oprzyrządowania spawalniczego oreaz 
instalacji wentylacyjno-oddymiającej 
 
 
6. Termin realizacji   

 
Termin realizacji  przewidziany jest od 1 Czerwca  do  21 Sierpnia 2020r. 
 
 
7. Składanie ofert: 

 
Termin składania ofert: do dnia 13 Lutego 2020 r.  
 
Oferent jest zobowiązany złożyć kompletną ofertę (osobiście lub listownie) Zamawiającemu, 
zawierającą: 

 
 Nazwa i adres firmy 
 Opis; 
 Wartość oferty (netto oraz brutto); 
 Logo firmy , podpis; 
 Termin ważności. 
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Wskazane jest również by oferta zawierała dodatkowe informacje np.: warunki 
płatności, czas realizacji, serwis.   

 
 
 

 
Osoba do kontaktu:  
 

Paweł Bareja 
Wiceprezes Zarządu 
Nr tel. (25) 631 03 31 
Nr tel. kom. 532 440 626 
Nr faksu (25) 633 14 16 
E – mail: p.bareja@olan.siedlce.pl ; info@olan.siedlce.pl 
 
Miejsce składania i otwarcia ofert:  
 
OLAN Sp. z o. o. 
Żabokliki ul.  Korczewska 57 
08 – 110 Siedlce 

 

W przypadku wątpliwości związanych z zawartością oferty zamawiający zastrzega sobie 
prawo do wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty. 
 
Składanie ofert częściowych jest niedopuszczalne. 
 
Składanie ofert wariantowych jest niedopuszczalne. 

 
8. Warunki udziału w postępowaniu: 

 
W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy, którzy: 
 
 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał w zakresie sprzedaży 

automatycznych pił taśmowych.  
 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

inwestycji.  
 
9. Kryteria oceny ofert: 

 
 Jakość oraz trwałość wykonania urządzenia. 
 Koszt całkowity inwestycji. 
 Koszty eksploatacji. 

 
10. Formalności po wyborze oferty: 

 
Po wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany Oferent zobowiązany będzie do zawarcia 
umowy z Zamawiającym.   

 
12.       Pozostałe informacje: 
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabycie maszyn –  

Zakup Stanowiska zrobotyzowanego do spawania stali i aluminium.”. 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do 
unieważnienia postępowania.  
 

Wstępny plan poglądowego – złącznik nr 1 

 


