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Zamawiający:              Myślenice, dn. 11.03.2022 r. 

Tele-Fonika Kable S.A. 

ul. Hipolita Cegielskiego 1 

32-400 Myślenice 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04RR/RCBR/2022 

 

Tele-Fonika Kable S.A. z siedzibą w Myślenicach, w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” w ramach projektu pn. „Rozbudowa Centrum 

Badawczo-Rozwojowego Tele-Foniki Kable S.A.” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R 

przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  

zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach rozeznania rynku dla usługi polegającej na  

zakupie i instalacji stanowiska do badań szczelności 

 

 

I. Przedmiot zamówienia: 

 

Stanowisko do badań szczelności umożliwiające prowadzenie badań szczelności kabli EHV i HVDC 

zgodnie z odpowiadającymi dla danego wyrobu wymaganiami normatywnymi. 

 

1. Podstawowe parametry/funkcjonalności elementów składowych stanowiska do badań 

szczelności kabli: 

1a. Pompy hydroforowe (2 szt.): 

− Wydajność: min. 90 l/min, 

− Zasilanie: 230 V, 

− Moc silnika: min. 2,5 kW, 

− Spełniające wymóg odporności na korozję, 

− Spełniające wymóg odporności na zasolenie, 

− Dostarczone wraz z osprzętem, takim jak: 

− Hydrostoper zabezpieczający przed pracą na sucho, 

− Filtr siatkowy zabezpieczający przed zanieczyszczeniami oraz przed zatarciem 

wirników, 

 

1b. Paletokontenery do materiałów płynnych (3 szt.): 

− Pojemność: min. 1000 l, 

− Dostosowane do przechowywania i transportu wody zasolonej. 

 

              1c. Wciągarka liniowa elektryczna (1 szt.): 

− Przystosowana wyłącznie do ruchu poziomego, 

− Długość urządzenia: maks. 600 mm, 

− Waga urządzenia: maks. 50 kg, 

− Zasilanie: 230 V, 
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− Moc silnika: min. 4000 W, 

− Siła uciągu: min. 2000 kg, 

− Wciągarka musi zawierać następujące elementy składowe: wciągarka, lina,  

     przekaźnik z okablowaniem, hak, a także być wyposażona w sterowanie 

     bezprzewodowe i przewodowe. 

 

II. Oferta powinna zawierać następujące informacje: 

 

1. Szczegóły techniczne/funkcjonalność przedmiotu oferty, 

2. Cenę netto/brutto w PLN jako cenę całkowitą za realizację przedmiotu zamówienia wraz z 

kosztami dostawy do Zamawiającego: Tele-Fonika Kable S.A. - Zakład Bydgoszcz,  

ul. Fordońska 152, 85-957 Bydgoszcz, 

3. Termin realizacji zamówienia: maks. 21 dni od dnia złożenia zamówienia, 

4. Warunki płatności, 

5. Datę ważności oferty, nie krótszą niż 30 dni, 

6. Informacje nt. okresu i warunków gwarancji i serwisu, 

7. Informacje dotyczące spełnienia przez przedmiot zamówienia wymogów/aspektów 

środowiskowych np. energochłonności (jeśli dotyczy). 

 

III. Miejsce oraz termin składania ofert 

 

1. Oferty prosimy kierować na adres e-mail: oferty@tfkable.com 

2. Termin składania ofert upływa: 25.03.2022 r. o godz. 12.00. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i/lub częściowych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z Oferentami, których oferty 

zostaną zaakceptowane pod względem formalnym i technicznym. 

 

IV. Spełnienie wymagań prawnych i BHP (jeśli dotyczy) 

 

Oferent ma obowiązek spełnić/zapewnić wszystkie wymagania prawne i BHP jakie są związane  

z oferowanym sprzętem lub usługą. 

Jeśli spełnienie wymagań prawnych i/lub BHP wiąże się ze zwiększeniem oferty cenowej należy to 

wyszczególnić.  

 

V. Dodatkowe informacje  

 

W razie wątpliwości i pytań dotyczących przedmiotu zamówienia dodatkowych informacji udzielają: 

− tematy techniczne: p. Michał Kosik (michal.kosik@tfkable.com, tel. 667 783 806); 

− sprawy organizacyjne: p. Agnieszka Moksa (agnieszka.moksa@tfkable.com, tel. 665 810 601). 

 

 

Z poważaniem, 

Sebastian Zakrzewski 

Kierownik Projektu 


