
 

      

   

  

 
  

    

 

 

 

 

 

Bydgoszcz, dn. 25.08.2020 r. 

 

ZAPYTANIE O SZACOWANĄ WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA 

nr 11/TF5/B+R 

 

W związku z realizacją projektu „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego 

Tele-Foniki Kable S.A.” finansowanego w ramach działania 2.1. Wsparcie inwestycji w 

infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

zwracamy się z zapytaniem odnośnie szacunkowej wartości zamówienia w cenie netto 

oraz spodziewanego czasu realizacji zamówienia dla zakupu szafki narzędziowej z 

wyposażeniem. 

 

1. Podstawowe parametry szafki narzędziowej: 

− Szafka odpowiedniej wielkości zawierająca wyposażenie podstawowe + 

wyposażenie dodatkowe – dopuszczalne 2 osobne szafki, 

− Szafka/szafki posiadające kółka jezdne skrętne 360° z hamulcami, 

− Szafka/szafki posiadające centralny zamek oraz indywidualne zamykanie każdej 

szuflady, 

− Szafka musi posiadać narożne odbojniki, które mają chronić przed 

przypadkowym uszkodzeniem badanych kabli, 

− Blat szafki/szafek wykonany z antypoślizgowego materiału. 

 

2. Podstawowe wyposażenie szafki narzędziowej: 

− Minimum 200 elementów (narzędzi). 

 

3. Dodatkowe wyposażenie szafki narzędziowej: 

− piła szablasta do ciężkich prac z silnikiem o dużej mocy, wyposażona w 

aktywny system tłumienia wibracji, bez narzędziowym uchwytem 

brzeszczotu, 

− klucz udarowy elektryczny z ustawianą siłą dokręcania, 

− wiertarka z silnikiem o mocy nominalnej 1500W do wykonywania otworów 

w stali o średnicy maks. 32mm i wykonywania ciężkich prac w stali, 

posiadająca sprzęgło przeciążeniowe, liczba biegów 2, walizka 

transportowa, 
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− wkrętarko-wiertarka, 2 baterie + ładowarka w zestawie, walizka 

transportowa, 

− szlifierka kątowa 125mm, min. 1000W, 

− nożyce ręczne dla kabli i przewodów w zakresie ø 38mm, 

− nożyce ręczne do cięcia kabli gumowych, Al i Cu – zakres cięcia do 50mm, 

obsługa jedną ręką, 

− zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką 8-19mm, 22-32mm, 

− zestaw wierteł do metalu,  

− wiertła do metalu do wykonywania średnicy otworu 21mm odpowiednie 

mocowanie do w/w wiertarki, 

− klucz dynamometryczny, długi z możliwością wzorcowania, 

− wciągnik łańcuchowy ręczny udźwig 750 – 1000kg, 

− zawiesie wężowe 1000kg o długości 1m, 

− zawiesie wężowe 1000kg o długości 2m, 

− zszywacz, mocny aluminiowy korpus (zszywki 10mm), 

− obcinak do rur o średnicy 64-120mm, 

− obcinak do rur o średnicy 6-64mm, 

− skrobak do usuwania półprzewodnika kabli, 

− młotek ślusarski 1kg, gumowana rękojeść, 

− młotek ślusarski 1,5kg, gumowana rękojeść, 

− profesjonalny łom budowlany do wyciągania gwoździ 1m, wygięty, mocny, 

dobrej jakości, 

− latarka LED. 

 

 

Szczegółowa wymaganie techniczne zostaną wskazane na etapie właściwego zapytania 

ofertowego. 

 

Na szacunkowe wartości zamówienia oczekujemy do dnia 15.09.2020 r.  

 

Prosimy o przeslanie informacji w formacie: 

− szacunkowa cena netto przedmiotu zamówienia: ………… zł 

− szacunkowy czas realizacji zamówienia: ………… tygodni 

 

Szacowane wartości w odniesieniu do powyższych zamówień prosimy składać na adres 

e-mail: oferty@tfkable.com 

 

Osoba odpowiedzialna za stronę techniczną: 

Pani Anna Lewandowska (anna.lewandowska@tfkable.com , tel. 52 364 32 57) 

 

Dziękujemy ! 


