
 
   
   
  
  
  

    
 
 
 
 

Kraków, 2020-02-17 

Zapytanie ofertowe nr 130004435 

Drodzy Państwo 

Prosimy o przedstawienie najlepszej oferty na zakup i montaż wyciągu znad maszyny na zakładzie 

w Bydgoszczy. 

Dokładny zakres opisuje poniższa specyfikacja: 

Urządzenie odpylające o dużym przepływie powietrza, moc ok 4 kW, podciśnienie i przepływ 

powietrza do ustalenia w czasie wizji lokalnej. Przystosowanie urządzenia odpylającego pod 

rozgałęzienie. Wykonanie osłony z montażem oraz wąż poliuretanowy Flamex DN 100. 

 

1- zabezpieczenie uchylnych ścianek komory odpylacza (dwie ścianki) 

2- zawiasy umożliwiające uchylanie ścianek komory odpylacza (dwie ścianki) 

3- wejście materiału (szerokość maksymalna 1200mm) 

4 – przykładowe miejsca montażu rur odpylacza 

5 – „hak/oczko” umożliwiający szybką zabudowę i rozbudowę komory odpylacza 

6 – wyjście materiału (szerokość maksymalna 1200mm 

Wymiary na rysunku są wymiarami przybliżonymi. 
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Opis i najważniejsze parametry: 

1. Komora odpylacza musi być wykonana z lekkich materiałów tak, aby jedna osoba mogła przy pomocy 

małej suwnicy mogła to łatwo montować/demontować. 

Maksymalna wago komory odpylacza 500kg. 

2. Wszystkie ścianki powinny być wykonane z przezroczystego materiału 

3. Boki z zawiasami i zabezpieczeniami muszą być uchylne 

4. Na wejściu i na wyjściu materiału powinny znaleźć się otwory około 1 cm na prowadzenie materiału 

5. Mocowanie dwóch węży ssących powinno być na szybkozłączach lub na innym szybkim i łatwym 

rozwiązaniu 

6. Komora odpylacza powinna być nakładana na ramę lub inne rozwiązanie ułatwiające szybki montaż i 

demontaż urządzenia 

7. Komora odpylacza musi posiadać „hak/oczko” umożliwiające podłączenie do niego haka małej 

suwnicy(udźwig suwnicy max. 500kg) 

 

Zapraszamy na wizję lokalną do zakładu w Bydgoszczy ul. Fordońska 152 .  

Osoba do kontaktu: Piotr Biczkowski tel. 665-810-768 email: piotr.biczkowski@tfkable.com 

Proszę o przesłanie oferty w nieprzekraczalnym terminie do 04.03.2020 wyłącznie w następujący w 

sposób: 

Cześć techniczną odpowiedzi na zapytanie  -  jawną (bez  cen) proszę  przesłać  drogą  elektroniczną  na  adres: 

agnieszka.moksa@tfkable.com Po uzgodnieniu z osobą kontaktową szczegółów w części technicznej, część 

handlową (z cenami)  proszę  przesłać  drogą  elektroniczną wyłącznie na  adres  e-mail: oferty@tfkable.com  

Oferta powinna być podpisana. 

Obie części odpowiedzi na zapytanie, powinny zawierać odwołanie bezpośrednio do treści zapytania ofertowego. 

Wskazane jest wyszczególnienie materiałów i usług w odniesieniu do poszczególnych punktów zapytania. Jeśli to 

uzasadnione na bazie posiadanego doświadczenia oferent może wskazać (w oddzielnej sekcji) sugerowane opcje 

lub proponować alternatywne rozwiązania, które mogą być  rozważone podczas rozmów technicznych i negocjacji 

handlowych.  

Ponadto część handlowa oferty (przesyłana na adres oferty@tfkable.com) musi zawierać, co najmniej następujące 

elementy: 

1. Powołanie się na numer zapytania ofertowego (można również załączyć to zapytanie) 
2. Szczegóły  techniczne oferowanej  usługi (towaru) z opisem rozwiązań w rozwinięciu  
3. Termin realizacji 
4. Datę ważności oferty  
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5. Warunki gwarancji  
6. Ceny poszczególnych podzakresów oraz w podsumowaniu całkowitą wartość netto i warunki płatności 

 

Oferty, które spłyną w innej formie lub po terminie wyznaczonym w zapytaniu zostaną odrzucone. 

 

Z poważaniem: 

                 Agnieszka Moksa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


