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Drukarnia POZKAL Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Cegielna l0lI2
88- 100 Inowrocław

Zapytanie ofertowe

W zwtązku zprowadzonym postępowaniem przetargowym proszę o przedstawienie oferty
c enowej na spt ze daŻ następuj ących m as zyn p oli gr aficznych :

I. ośmiokolorowa offsetowa maszyna drukująca z automaĘczną kontrolą jakości
druku.

Główne parametry (dla druku na wprost)
. max. format arkusza: 740 x 1040 mm;
o min. format arkusza: 340 x 480 mm;
o grubośó materiału do zadruku: 0,06 - 0'6 mm;
o gramatura matęriału do zadruku: 60 - 30O glmŻ;
. max. prędkość druku: 16 000 arUhl'

Główne parametry (dla druku zurządzeniem odwracającym)
o max. format arkusza: 720 x 1040 mm;
. min. format arkusza: 340 x 480 mm;
o grubość materiału do zadruku: 0,06 - 0'4 mm;
o gramaturamateriaŁudo zadruku: 60 - 30O glm2;

o max' prędkość druku: 12 000 arUh

Pozostałe dane techniczne :

o moduł odwracający;
. urządzenie do automatycznego pomiaru densytometrycznego i regulowania

parametrów druku;
o SPecjalne płaszcze pokrywające cylindry po urządzeniu odwracającym;
. nakładak strumieniowy;
o dej onizacj a arkusza na nakładaniu i wykładaniu;
o stół spływowy ztaśmami ssącymi orazzintegrowanym spowolnieniem arkusza;
o pneumatyczna marka boczna;
o automatyczne dozowanie alkoholu w mieszance nawilŻającey
. chłodzęnie roztworu nawilŻającego zmoŻliwoŚciąpomiaru pH i przewodności;
. temperowanie układu farbowego;
. zdalne sterowanie strefami farbowymi - ustawianie suwaków farbowych we

wszystkich zespołach farbowych ;

o automatyczne mycie zespołów farbowych;
o automatyczny system wymiany płyt;
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o elektroniczna kontrola brakującego arkusza w torze pomiędzy zespołami
drukującymi;

o urządzenie do proszkowania;
o zdalna diagnostyk a maszyny ;

. System komunikacji audio pomiędzy sekcjami nakładania i wykładania.

il. Urządzenie do laminowania druków folią polimerową na zimno w linii z
offsetową maszyną drukującą.

Główne parametry:
o możliwośó zainstalowania na zespołach drukujących offsetowej maszyny drukującej;
o szerokoŚć rolki z folią 600 - 1040 mm;
. max. średnica rolki z folią: 600 mm;
o średnica gilzy:6";
o max. długość folii 15 000 m dla grubości folii 15 mikrometrów;
. max. prędkośó laminowania dla określonej kombinacji materiałów (podłoze

drukowe, folia, klej): 16 000 arVh;

ofęrta powinna zawięrać opis paramętrów technicznych, warunki płatności oraz termin
r ealtzacjt zamów i eni a.

ofertę należy złoŻyó do dnia 23.06.2014 r'

ZpowaŻaniem
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