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Ta oferta nie stanowi informacji handlowej
Adres instytucji/ﬁrmy ogłaszającej ofertę
FlexSim InterMarium Sp. z o.o.
31-037 Kraków,
Starowiślna 54 14,
Polska
Osoba kontaktowa
Krystian Kogut
krystian.kogut@ﬂexsim.pl
Tel: +48533322720
http://ﬂexsim.pl/

Opis przedmiotu zamówienia
The InterMarium company oﬀers modeling, simulation and optimization services
using FlexSim software. Our well-trained and thoroughly experienced simulation
architects guarantee high standard of services. We can help you with: 1. Optimizing
of production line - Productivity increase - Improvement of plan realization indicators
- Increase in Return On Investment (ROI) - Optimization of inventory level and of
work in process - Optimization of employment / work eﬀectiveness - Improvement in
Overall Equipment Eﬀectiveness (OEE) of production line - Production line balancing
2. Optimizing of transport time and costs - Number of transporters and vehicles
optimization - Delivery time and costs reduction - Number of the operating
personnel optimization - Transport routes optimizing - Technical servicing of
transporters plan development - Number of transporters optimization - Transport
costs reduce 3. Optimizing of added value streaming - Added value maximizing Average level of inventory - Times and cost of process breaks - Balancing of
processes - Process ﬂow - Average cost per unit 4. Optimizing of chemical processes
- Inventory level – risk in production interruptions - Average blending time - OEE of
blenders - Blenders eﬃciency - Process ﬂow - Number of blender operators - Fluid
waste

Nabywcy z zagranicy
Polska
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Nagrody i wyróżnienia
The INNOVATOR AWARD for the contribution in the ﬁeld of innovative solutions
(2016)
"Pro Inventio" Medal for encouraging to pro-innovative and entrepreneurial
attitudes among young people (2016)
The Best Innovative Product for Transport, Logistic and Manufacturing (2016
Laurel of Expert in computer-aided improving of production, logistic and
warehousing processes (2018)

CPV
Usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
Usługi doradcze w zakresie zarządzania produkcją
Usługi doradcze w zakresie projektowania
Usługi doradcze w zakresie zaopatrzenia
Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych
Usługi zarządzania urządzeniami
Zarządzanie dokumentami

Typ oferty
Sprzedaż

Termin składania ofert
03.12.2018

Ważna od
06.06.2018

Branże
Zdrowie i medycyna
Doradztwo/consulting/edukacja
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Handel
Turystyka, sport i rekreacja
Transport i logistyka
Budownictwo
Produkcja mebli
Produkcja środków transportu
Maszyny i urządzenia
Przemysł obronny i zbrojeniowy
Produkcja i przetwórstwo metali
Przemysł farmaceutyczny
Przemysł chemiczny i kosmetyczny
Przemysł drzewny i papierniczy
Odzież, tekstylia, wyroby skórzane
Przetwórstwo spożywcze
Górnictwo i przemysł wydobywczy

Nabywcy poza granicami kraju
TAK
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