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Ta oferta nie stanowi informacji handlowej
Adres instytucji/ﬁrmy ogłaszającej ofertę
Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA Julia Żarczyńska
60-865 POZNAŃ,
JEŻYCKA 44A M5 5,
Polska
Osoba kontaktowa
Julia Żarczyńska
info@bnt-sigma.pl
Tel: 616242722
www.bnt-sigma.pl

Opis przedmiotu zamówienia
Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA nawiąże współpracę z podmiotami branży
instalacyjnej i maszynowej, które realizują projekty inwestycyjne w zakresie budowy
linii produkcyjnych dla branży spożywczej, kosmetycznej, farmaceutycznej (obszary
GMP), laboratoriów. Świadczymy usługi pomiarowe dla odbieranych pomieszczeń,
urządzeń i instalacji. Przygotowujemy raporty walidacyjne i kwaliﬁkacyjne. Budowa
linii produkcyjnych w branżach higienicznych wymaga wykonania specjalistycznych
pomiarów w ramach kwaliﬁkacji/ walidacji przekazywanych klientowi inwestycji. BNT
SIGMA wykonuje następujące rodzaje pomiarów, które mogą kończyć etap
wykonania lub montażu linii produkcyjnej: • Pomiar chropowatości powierzchni Ra •
Pomiary sprężonego powietrza • Test z ﬂuoresceiną • Ocena higieniczności
wykonania instalacji produkcyjnej • Pomiary rozkładu temperatur w urządzeniach i
pomieszczeniach Raport z pomiarów może mieć formę dokumentacji kwaliﬁkacyjnej
(IQOQPQ) lub protokołów z badań pojedynczych charakterystyk. Jako jedna z
nielicznych ﬁrm na rynku polskim oferujemy również wykonanie pełnych ocen
zgodności budowy linii produkcyjnej z zasadami higienicznego projektowania. W
trakcie ceny (już zbudowanej linii produkcyjnej) identyﬁkujemy te punkty instalacji,
które mogą stanowić potencjalny problem dla skutecznego czyszczenia i dezynfekcji
linii – martwe przestrzenie, martwe, odnogi, martwe strefy w zbiornikach i innych
urządzeniach procesowych. W przypadku ﬁrm opracowujących projekty
technologiczne linii produkcyjnych dla branży spożywczej, możliwe jest również
zrealizowanie dedykowanego szkolenia poświęconego zasadom higienicznego
budowania linii produkcyjnych.
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Informacje uzupełniające
Budowa linii produkcyjnych i pomiary odbiorowe

CPV
Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Typ oferty
Kooperacja

Termin składania ofert
10.02.2021

Ważna od
14.08.2020

Branże
Rolnictwo i leśnictwo
Górnictwo i przemysł wydobywczy
Doradztwo/consulting/edukacja
Maszyny i urządzenia
Przemysł drzewny i papierniczy
Przemysł chemiczny i kosmetyczny
Zdrowie i medycyna
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Nabywcy poza granicami kraju
NIE

5

