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Zapytanie o cenę : 

WYKONANIE BADAŃ CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY 

1. Charakterystyka zakładu – Zakład produkcji drzewnej . 

2. Lokalizacja – Sławno , woj. Zachodniopomorskie , ul. Chełmońskiego 40 , 

3. Osoba do kontaktów – Marek Śpiechowicz 

Nazwa części 

zakładu 

Stanowisko pracy Pracownik Hałas Wibracje Pyły 

STOLARNIA Strugarka 1 Operator tak nie tak 

  Pomocnik tak nie tak 

 Strugarka 2 Operator tak nie tak 

  Pomocnik tak nie tak 

 Piła kapowa Operator tak nie tak 

 Piła stołowa 1 Operator tak nie tak 

 Piła stołowa 2 Operator tak nie tak 

 Szlifierka taśmowa Operator tak tak tak 

Rębak Rębak Operator tak nie nie 

 Żuraw Operator tak nie nie 

Warsztat Ostrzarka pił trakowych Operator tak nie nie 

 Ostrzarka pił taśmowych Operator tak nie nie 

 Ostrzarka pił tarczowych Operator tak nie nie 

 Hałas pośredni  tak nie nie 
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Hala produkcji 

palet 

Optymalizerka Operator tak nie tak 

  Pomocnik tak nie tak 

 Formatówka Operator tak nie tak 

 Stanowisko zbijania palet  1 Operator tak nie nie 

 Stanowisko zbijania palet 2 Operator tak nie tak 

Wiata Piła kapowa Operator tak nie tak 

  Pomocnik tak nie tak 

 Dwupiła Operator tak nie tak 

  Pomocnik tak nie tak 

Hala traków Trak Trakowy tak tak tak 

  Pomocnik tak tak tak 

 Wielopiła Operator tak nie tak 

  Pomocnik tak nie tak 

Linia 

obrzynania 

Obrzynanie tarcicy Operator Tak nie tak 

Plac Plac manipulacyjny Pilarz tak tak nie 

  Pomocnik tak nie nie 

 

4. Dla pięciodniowego cyklu pracy , ośmiogodzinnej zmiany roboczej . 

5. Pyły dla drewna gatunków : świerk , brzoza , olcha , topola . 

6. Czas wykonania – 30 dni od daty zawarcia umowy . 

7. Okres związania ofertą 30 dni . 

8. Termin płatności 30 dni od daty przekazania protokołu . 

9. Zawartość oferty  :  

 Kopia lub numer akredytacji PCA 

 Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami zapytanie i akceptacji ich w pełni  

 Cenę netto za wykonanie usługi 
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10. Termin i miejsce składania ofert : pocztą elektroniczną na adres salix2@poczta.onet.eu , do 

dnia 27 lipca 2012 r. do godz. 15.00 
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