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                                                                                   Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego nr 6 / 2019 

Znak sprawy: 6 / UE / 2019 
 

                                                     Specyfikacja Techniczna  

         prasy do odpadów z dwoma  wymiennie stosowanymi kontenerami transportowymi. 

 

Zamawiający (aktualny adres):  
 
PPUH „PETER” Ewa Peter 
ul. Wrocławska 61 
63-600 Kępno 
 
Przedmiot zamówienia: 
 

Przedmiotem zamówienia jest : zakup prasy do odpadów z dwoma wymiennie stosowanymi kontenerami 

transportowymi 

 
Prasokontener to prasa stacjonarna zamontowana na stałe oraz zintegrowany  z nią wymienny kontener na 
sprasowane odpady. Zapytanie ofertowe przewiduje dwa wymienne kontenery. 
 
Zamawiający przewiduje, że trafiające poprzez lej zrzutowy odpady z przenośnika wyprowadzającego trafia do 
komory prasy, gdzie są przepychane do kontenera transportowego. W miarę zwiększania się ilości surowca w 
kontenerze jest on zgniatany a jego objętość znacznie się zmniejsza. Dzięki wyposażeniu prasy w dwa 
kontenery zachowana będzie możliwość ciągłej pracy z przerwą jedynie na wymianę kontenerów.  

 
Kod CPV: 42996200-6 – prasy do odpadów  
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w tabeli poniżej: 
 

Przedmiot zamówienia  
(nazwa kategorii 

wydatku) 

 
Wymagane parametry techniczne/specyfikacja:  

 

1. Stacjonarna prasa  – 
1 sztuka  z dwoma 
wymiennie 
stosowanymi 
kontenerami 
transportowymi. 
 

 

1. Stacjonarna prasa z wymiennymi dwoma kontenerami  

• Długość ok.: 2850 mm 

• Szerokość ok.: 2268 mm 

• Wysokość ok.: 1574 mm 

• Moc napędowa: min. 5,5 kW 

• Siła prasowania: min. 380 kN 

• Napięcie robocze: 200-400 V AC 
Specyfikacja pojemników wymiennych: 

• Długość min.: 6000 mm 

• Szerokość min.: 2450 mm 
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Planowany termin realizacji zamówienia: 
 
Całość zamówienia zostanie zrealizowana w terminie do 31.07.2019r. 
Cena za koparko - ładowarkę winna zawierać cenę dostawy do Donaborowa 10B;  Gm. Baranów; woj. 
Wielkopolskie. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       ………………………………………                     

/pieczęć firmowa/                                                                                                    podpis 

 

 

 

……………………………………………………. 

  /miejscowość i data/ 

 

Niniejszy dokument wraz z załącznikami jest własnością PPUH „PETER” Ewa Peter. Zabrania się 
użytkownikom dokonywania zmian treści dokumentu, jego kopiowania i przekazywania osobom, firmom i 

instytucjom postronnym bez pisemnej zgody PPUH „PETER” Ewa Peter. 
 

• Wysokość min.: 2600 mm 

• Pojemność ok.: 25 m3 

• System transportu: na rolkach  
 

 

 

 

 


