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Sulejówek, 11.04.2018 

Dane Zamawiającego: 

Horus-Energia Sp. z o.o. 

ul. Drobiarska 43, 

05-070 Sulejówek 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW  

do zapytania ofertowego nr 07.1/2018 

 

Zamawiający niniejszym informuje, iż wpłynęło 6 pytań dotyczących opisu przedmiotu zamówienia. 

Pytania: 

DN100 mixing elements: 

1. You are asking for the mixing rod only, no housing is required? 

Państwo pytają o wkład mixera, czy wymagana jest obudowa? 

2. The DN100 static mixer is a V-type mixer for turbulent applications. 
Mixer statyczny DN100 jest mixerem V-type dla turbulentnych przepływów. 

3. How is the static mixer rod hold in place? – By welding or screwed? 
Jak przymocowany jest wkład mixera? – Przez spawanie czy wkręcanie? 
 

DN32 mixing elements: 

4. The mixing element type is SMV-X? – Is that turbulent mixing or laminar mixing? 
Elementem mieszającym jest SMV-X? – Jest to turbulentne czy laminarne mieszanie? 

5. What are the dimensions of the housing ? (42.4 x 3.2 mm?) 
Jakie są wymiary obudowy?  

6. How is the static mixer rod hold in place? – By welding or screwed? 
Jak przymocowany jest wkład mixera? – Przez spawanie czy wkręcanie? 
 

Odpowiedzi Zamawiającego: 

DN100 mixing elements: 

1. Yes, without housing. 

Tylko o wkład – bez obudowy. 

2. OK 

3. By screwed. 

Wkręcany. 

 

DN32 mixing elements: 

4. Turbulent mixing. 

Turbulentne mieszanie. 
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5. The final dimensions of the housing will be determined after completion of the part of the research 

works. For the purposes of estimating the price, it can be assumed that the housing dimensions 

will not exceed 42.4 x 3.2 mm. 

Ostateczne wymiary obudowy zostaną ustalone po zakończeniu realizowanej części prac 

badawczych i przekazane po podpisaniu umowy, a przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu 

zamówienia. Dla potrzeb szacowania ceny można przyjąć, że wymiary obudowy nie przekroczą 42.4 

x 3.2 mm. 

6. By screwed. 

Przez przykręcenie. 

 

 

Treść dokumentów postępowania pozostała bez zmian. Nie wydłużono również terminu składania 

ofert. 


