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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje 
przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji Tytuł projektu: Zwiększenie zdolności 
produkcyjnych firmy Rarytas w Stargardzie w celu wprowadzenia do oferty nowych rodzajów krakersów o unikatowych 
właściwościach organoleptycznych i fizykochemicznych w wyjątkowej formie opakowania konsumenckiego.”.  Numer 
projektu: RPZP.01.05.00-32-0016/21 

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1/06/RPOWZ 1.5 /2021 na „DOSTAWĘ 
AUTOMATU DO PAKOWANIA KRAKERSÓW W OPAKOWANIA KARTONIKOWE WRAZ 

TRANSPORTEM, INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM” 

Zamawiający: 
Rarytas Sp. z o.o. 
ul. Piłsudskiego 63 
73-110 Stargard 
Polska 
REGON: 810647996,  
NIP: 8541001794 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

 • 42921000-8 - Maszyny do czyszczenia, napełniania, pakowania zbiorczego lub jednostkowego 
butelek, lub innych pojemników, 
• 42921300-1 - Maszyny do pakowania zbiorczego lub jednostkowego, 
• 42921330-0 - Maszyny do pakowania jednostkowego, 
• 42200000-8 - Maszyny do obróbki żywności, napojów i tytoniu oraz podobne części. 
Przedmiot zamówienia niniejszego zapytania ofertowego STANOWI DOSTAWA AUTOMATU DO 
PAKOWANIA KRAKERSÓW W OPAKOWANIA KARTONIKOWE WRAZ TRANSPORTEM, 
INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM” 

Miejsce dostawy: 

Rarytas Sp. z o.o. 
ul. Piłsudskiego 63 
73-110 Stargard 
Polska 
 

WYMOGI FUNKCJONALNO-TECHNOLOGICZNE PRZEDMIOTU DOSTAWY:  

1. Wyposażenie w automatyczny system pozycjonowania i ładowania produktu, tzn. 
wyposażenie w przenośnik pozycjonujący kubełkowy z systemem ładowania 
produktu do uformowanego kartonika przez kartoniarkę.  

2. Maszyna ma być przystosowana do formowania kartonika o odpowiednim rozmiarze 
prostopadłościanu tj.: 

 szerokość ( W) : minimum 50mm maksimum 170mm; 
 wysokość  ( H ) minimum 25mm maksimum 100mm;  
 długość ( L ): minimum 100mm maksimum 300mm. 
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3. Maszyna musi być przystosowana do odbierania uformowanych opakowań foliowych, 
synchronicznego ich ustawienia i w odpowiedni sposób wciągnięcia lub wepchnięcia 
torebki foliowej w uformowany przez nią wcześniej kartonik. 

4. Maszyna musi posiadać automatyczny magazyn kartonów na minimum 30 minut 
pracy maszyny. 

5. Maszyna musi być przystosowana do zaklejenia uformowanego zapakowanego 
kartonika i przekazanie go do strefy odbioru.  

6. Klejenie obustronne (góra i dół opakowania kartonowego) 

7. Aby zapewnić ciągłość pracy linii wypiekowej w kartoniarka będzie musiała 
uformować od 90 do 100 sztuk opakowań w 60 sekund i pracować w trybie 
kontynuacyjnym a nie „start – stop”.  

8. Kartoniarka musi być wyposażona w drukarkę do daty i serii drukowanej na 
kartonikach.  

 

Wymagane dokumenty do dostarczenia: 
- instrukcja obsługi w wersji papierowej lub elektronicznej w języku polskim. 
- wszelkie przewidziane powszechnie obowiązującymi w Polsce przepisami dokumenty potwierdzające 
spełnianie norm i dopuszczenie do użytkowania. 
 
Uwaga: Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia z obsługi dostarczonych urządzeń dla 
pracowników Zamawiającego. Cena szkolenia jest uwzględniona w cenie dostarczonego urządzenia. 
Zakres i termin szkolenia ustali Zamawiający.  


