
PYTANIA i ODPOWIEDZI z DNIA 14.05.2021 do zapytania ofertowego NR 1/DST/1.3 dotyczącego 

dostawy środków trwałych 

 

1. Czy linia produkcyjna oparta ma zostać o jedną wytłaczarkę? 
2. Co jest materiałem wsadowym? 
3. Czy będą stosowane dodatki (jeżeli tak to jakie i jaki jest ich udział procentowy)? 
4. Jaka jest forma materiału wsadowego (granulat, proszek, pasy....)? 
5. Czy przed wsadem materiał musi zostać rozdrobniony? 
6. Czy przed wsadem materiał należy osuszyć? 
7. Czy materiał jest hydrofilowy, czy hydrofobowy? 
8. Czy przed podaniem materiału wsadowego materiał na być ważony? 
9. Czy materiał po opuszczeniu wytłaczarki należy schłodzić? (jeżeli tak do jakiej temperatury?) 
10. Dodatkowo chciałbym zapytać czy poprzez "bunkry o poj. minimum 700 litrów" ma Pan na myśli 

magazynowanie surowca? 
11. Jeżeli jest taka możliwość prosiłbym p przesłanie kart charakterystyki stosowanych surowców. 
12. Jeżeli ma Pan przygotowany szkic, projekt tej linii bardzo prosiłbym również o przesłanie. 

Ad 1  
Do prawidłowej produkcji ostatecznego produktu (pelletu w kształcie kuli) powinno być minimum 
trzy urządzenia - opis produkcji w załączniku : „Załącznik do udzielanych odpowiedzi na pytania z dnia 
14.05.2021” znajdującym się na stronie https://meus.net.pl/zapytanie-ofertowe 

Ad 2 
Materiałem wsadowym jest soja, śruty poekstracyjne i makuchy, zboża i rośliny strączkowe, 
mieszanki paszowe. 

Ad 3 
Dodatkami są to materiały oleiste lub pellet walcowy o wymiarach 2x2 mm w udziale do 30% 
objętości. 

Ad 4 
Podobnie jak w pkt. 2. Zazwyczaj materiały są sypkie ale także i oleiste. Tabela w załączniku : 
„Załącznik do udzielanych odpowiedzi na pytania z dnia 14.05.2021” znajdującym się na stronie 
https://meus.net.pl/zapytanie-ofertowe 

Ad 5 
Tak. Przed podaniem do ekstruderów konieczne jest wymieszanie dowolnych materiałów z 
wybranych bunkrów. 

Ad 6 
Materiał wykorzystywany posiada pewną wilgotność. Wydaje się stosowne  dosuszenie materiału 
wsadowego lecz przy produkcji ciągłej nie jest to całkowicie konieczne gdyż materiał wsadowy 
powinien być przechowywany w odpowiednich opakowaniach i pomieszczeniach na zakładzie do 
momentu przesypania surowca do bunkrów. 

Ad 7 
Materiały wsadowe ze względu na różnorodność stosowanych surowców są materiałami 
hydrofilowymi oraz hydrofobowymi. Przy paszach i mieszankach zbożowych występuje hydrolowość i 



potrzebna jest możliwość odpowiedniego nawilżenia a przy oleistych odpowiedniej obróbki 
termicznej. Z tego względu materiały wsadowe oleiste  są stosowane jako dodatkowy wypełniacz. 

Ad 8 
Tak, materiał trzeba zważyć aby otrzymać odpowiednią mieszankę. 

Ad 9 
Materiał koniecznie potrzeba schłodzić aby utrzymał odpowiedni kształt oraz odparować nadmiar 
wody. Umożliwiając płynne utrzymanie produkcji pelletu dla minimum 120 kg/h 

Ad 10 
Traktuję je jako magazyny surowca. Dodatkowy magazyn surowców znajduje się także na terenie 
zakładu produkcyjnego. Bunkry są potrzebne do produkcji bieżącej w danym momencie i 
dostarczeniu surowców bezpośrednio do mieszalnika i utrzymania ciągłości produkcji. Nie wszystkie 
bunkry będą wykorzystywane, zależne to będzie od receptury. Wydajność podobnych urządzeń 
dochodzi do prawie tony na godzinę przy zastosowaniu granulatora o średnicy np 4mm a drastycznie 
spada przy produkcji wypełniacza o średnicy 2mm. Będzie konieczność sprawdzenia zasilania w 
energię elektryczną jaką dysponujemy na zakładzie. 

Ad 11 

Tabela stosowanych materiałów w załączniku : „Załącznik do udzielanych odpowiedzi na pytania z 
dnia 14.05.2021” znajdującym się na stronie https://meus.net.pl/zapytanie-ofertowe 

Ad 12 
Opis procesu produkcyjnego w załączniku : „Załącznik do udzielanych odpowiedzi na pytania z dnia 

14.05.2021” znajdującym się na stronie https://meus.net.pl/zapytanie-ofertowe 


