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Fabryka Osprzętu Samochodowego  
"POLMO Łódź SA" 
93-126 Łódź ul. Przybyszewskiego 99 
NIP 724-000-25-74 , REGON 471217737 

 
Tytuł projektu:  
 

"Innowacyjna technologia obróbki wałów korbowych do sprężarek.”  
  
Nazwa osi priorytetowej i działania:  

 
Oś priorytetowa III: „Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość”.   
Działania III.2: „Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw”. 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013 
WND-RPLD.03.02.00-00-136/11.  

 
 

 Przedmiot  zamówienia:   
 

Sprężarka śrubowa ze zbiornikiem i osuszaczem.  
Sprężarka przeznaczona do dostarczenia sprężonego powietrza dla urządzeń produkcyjnych. 
Ogólne dane techniczne i wymagania dla sprężarki: 

• wydatek powietrza min. 1,8 m3 / min 
• ciśnienie maksymalne 1,5 Mpa 
• klasa czystości powietrza przy wejściu na zbiornik 2.4.2 wg EN – PN / 8573/1 
• sprężarka musi być przystosowana do współpracy z istniejącymi urządzeniami  sprężarkowni ( 

automatyka sterowania ).  
• oferta winna zawierać koszt  uruchomienia . 
• podanie warunków serwisu  

Wymagania dla zbiornika powietrza: 
• pojemność zbiornika min. 6 m3  
• ciśnienie nominalne 1,5 MPa 
• zbiornik wyposażony w osprzęt zgodny z wymaganiami Urzędu Dozoru    Technicznego 
• oferta ma zawierać koszt instalacji zbiornika i podłączenia go do istniejącego układu 

pneumatycznego wraz z uruchomieniem 
Wymagania dla osuszacza: 

• osuszacz absorpcyjny o przepustowości min. 4m3/h i ciśnieniu pracy min. 1,5MPa  
regenerowany na zimno, 

• klasa czystości powietrza na wyjściu 1.2.1 wg EN-PN 8573/1, 
• osuszacz powinien być zamontowany i podłączony do istniejącego układu pneumatycznego 

wraz z uruchomieniem. 
 
 

Kryteria, które bierzemy pod uwagę przy wyborze oferty oraz ich waga (%) w procesie wyboru : 
 

1. cena (60%), 
2. warunki serwisu (25%),  
3. wartość techniczna oferty (10%), 
4. warunki gwarancji (5%).   
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Ogólne warunki dotyczące zamówienia: 
 
• przewidujemy odbiór  końcowy sprężarki wraz ze zbiornikiem i osuszaczem w siedzibie "FOS POLMO", 
• termin wdrożenia stanowiska do pracy w POLMO:   I kwartał 2013, 
• termin składania ofert mija: 30.09.2012 , 
• przyjmujemy oferty  złożone w formie pisemnej (przesłane pocztą lub dostarczone osobiście)  lub 

przesłane na adres poczty elektronicznej : technologia@polmo-lodz.com.pl.   


