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Zamawiający:              Myślenice, dn. 24.02.2022 r. 

Tele-Fonika Kable S.A. 

ul. Hipolita Cegielskiego 1 

32-400 Myślenice 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01RR/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 szafki narzędziowej z wyposażeniem 

 

 

I. Przedmiot zamówienia: 

 

Profesjonalna szafka narzędziowa wraz z wyposażeniem, umożliwiająca przygotowanie stanowisk 

badawczych pod badania technologiczne i konstrukcyjne kabli EWN. 

 

1. Podstawowe parametry/funkcjonalności szafki narzędziowej: 

− szafka posiadająca cztery kółka jezdne, skrętne 360° z hamulcem, 

− szafka posiadająca wzmocnione ściany, centralny zamek oraz indywidualne 

zamykanie każdej szuflady, 

− szafka posiadająca narożne odbojniki, chroniące badane kable przed 

przypadkowym uszkodzeniem, 

− blat szafki wykonany z antypoślizgowego materiału, 

− szafka zawierająca niżej wyszczególnione wyposażenie. 

 

2. Wymagane wyposażenie szafki narzędziowej: 

− minimum 200 elementów (narzędzi), w tym: 

- piła szablasta z silnikiem o mocy min. 1400 W, wyposażona w aktywny system 

tłumienia wibracji oraz w beznarzędziowy uchwyt brzeszczotu, 

- klucz udarowy elektryczny z ustawianą siłą dokręcania, 

- wiertarka z silnikiem o mocy nominalnej min. 1500 W do wykonywania m.in. 

otworów w stali o średnicy maksymalnej min. 32 mm, posiadająca sprzęgło 

przeciążeniowe, liczba biegów: 2 wraz z wiertłami do metalu do wykonywania 

otworów o średnicy maksymalnej min. 32 mm oraz z walizką transportową, 

- wkrętarko-wiertarka, 2 baterie + ładowarka w zestawie wraz z walizką 

transportową, 

- szlifierka kątowa 125 mm, min. 1000 W, 

- nożyce ręczne do cięcia kabli i przewodów w zakresie ø38 mm, 
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- nożyce ręczne do cięcia kabli gumowych, Al i Cu - zakres cięcia do 50 mm, 

obsługa jedną ręką, 

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

- zestaw wierteł do metalu w zakresie od ø 1 mm do ø 12 mm, 

- klucz dynamometryczny, długość min. 500 mm, rozmiar napędu ½”, wartość 

momentu min. 210 Nm, 

- wciągnik łańcuchowy ręczny, udźwig min. 750 kg, 

- zawiesie wężowe 1000 kg o długości 1 m, 

- zawiesie wężowe 1000 kg o długości 2 m, 

- zszywacz, aluminiowy korpus (zszywki 10 mm), 

- obcinak do rur o średnicy od 64 mm do 120 mm, 

- obcinak do rur o średnicy od 6 mm do 64 mm, 

- skrobak do usuwania półprzewodnika kabli, 

- młotek ślusarski 1 kg, gumowana rękojeść, 

- młotek ślusarski 1,5 kg, gumowana rękojeść, 

- łom budowlany do wyciągania gwoździ, wygięty, długość min.1 m 

- latarka LED, strumień świetlny min. 600 lm. 

  

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: 11.03.2022 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. 
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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 


