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Zamawiający:        Myślenice, dn. 08.04.2020r. 

TELE-FONIKA Kable S.A. 

ul. Hipolita Cegielskiego 1 

32-400 Myślenice 

 

      ZAPYTANIE OFERTOWE (Rozeznanie rynku) nr 02RR/CBR-Urządzenie do przeginania 

kabli/2020 

 

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”z, w ramach 

projektu pn. „Centrum Badawczo-Rozwojowe przewodów elektrycznych do aplikacji urządzeń 

mobilnych ekstra wysokich prędkości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R 

przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zaprasza do złożenia 

oferty. 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia dotyczy dostarczenia, instalacji i uruchomienia urządzenia badawczego wraz z 

pulpitem sterującym  do przeginania elektrycznych kabli gumowych do aplikacji mobilnych w zakresie 

temperatur od -50°C do +40°C. Urządzenie ma za zadanie przeginać kabel +/- 90° w kierunku lewym i 

prawym.  

Urządzenie badawcze musi charakteryzować się wszystkimi funkcjonalnościami określonymi w dalszej 

części niniejszego zapytania i spełniać wymagane parametry pracy związane z jego eksploatacją na 

potrzeby prowadzenia badań.   

Urządzenie do przeginania będzie pracowało w komorze „klimatycznej” w której będzie możliwość 

prowadzenia badań w zakresie temperatur -50°C do +40°C. Komora klimatyczne ma wymiary 

wewnętrzne  wysokość: 195 cm, szerokość: 174 cm, głębokość: 205 cm. Urządzenie musi być tak 

skonstruowane, aby w sposób mobilny np. na kółkach lub za pomocą wózka widłowego można będzie 

przetransportować do wnętrza komory badawczej. Dostawa urządzenia do Zakładu Produkcyjnego 

TFKable Myślenice.  

 

Dostarczane w ramach zamówienia urządzenie do przeginania kabli musi być nowe, spełniać 

wymagania wszystkich aktów normatywnych i prawnych obowiązujących w Polsce, na podstawie 

których urządzenia mogą być dopuszczone do użytkowania (np. muszą być dostarczane z deklaracją 

zgodności CE potwierdzającą, że wykonano ocenę zgodności urządzenia ze wszystkimi Dyrektywami 
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Nowego Podejścia). Deklaracja zgodności CE musi dotyczyć całej instalacji i nie może być rozdzielona 

na poszczególne, wymienione elementy. 

 

Kody wspólnego słownika zamówień (CPV): 
38970000-5 - Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne 

38900000-4 - Różne przyrządy do badań lub testowania 

 

Dostarczane elementy urządzenia do przeginania winny posiadać funkcjonalności oraz parametry 
techniczne wskazane poniżej: 

a) Funkcjonalności – urządzenia do przeginania 

 

Funkcjonalność – Urządzenia badawcze do przeginania kabli 

1. Monitorowanie parametrów pracy takich jak: ilość cykli pracy, szybkość pracy mierzona jako 

ilość cykli na minutę. Dane muszą być zbierane za pomocą systemu informatycznego z 

możliwością odczytu na panelu sterującym i zdalnie na co najmniej  5 komputerach 

biurowych.  

2. Konstrukcja stalowa lub inna odporna na temperatury  

-50°C do +40°C 

3. Kabel zasilający i inne elementy sterujące urządzenie do przeginania będą wyprowadzone z 

komory klimatycznej na zewnątrz w celu podłączenia do np. zasilania. Niniejsze kable muszą 

być dopasowane do otworu komory klimatycznej  tzn. średnica kabla oraz wtyczki nie może 

być większa niż 10 cm. Kabel zasilający musi być dostoswany do pracy w zakresie temperatur  

-50°C do +40°C. 

4.  Długość kabla zasilającego: minimum 10 m (kabel musi być na tyle elastyczny, aby była 

możliwość jego wyprowadzenia na zewnątrz komory klimatycznej).  

5. Urządzenie do przeginania musi spełniać wszystkie wymagania BHP i posiadać znak CE. 

6. Personel obsługujący (maksymalnie dwie osoby) musi mieć możliwość łatwego 

przetransportowania, wymiany kabli i elementów wymiennych urządzenia przy wykorzystaniu 

zasobów znajdujących się na terenie Zakładu np. wózek widłowy. 

7. Urządzenie musi być przystosowane do pracy bez bezpośredniego nadzoru operatora. 
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b) pulpit sterujący urządzenia do przeginania 

Funkcjonalność – pulpitu sterującego urządzenia do przeginania 

1. Panel sterujący ciekłokrystaliczny – musi mieć możliwość zdalnego przesyłania danych, które 

powinny mieć możliwość statystycznej obróbki danych.  

2. Monitorowanie: cykle pracy, szybkość pracy,  temperatura badania 

L.p. 
Parametry techniczne -  Urządzenia badawcze do 

przeginania kabli 
Wartość 

1. 

Szybkość pracy urządzenia regulowane w zakresie. 

(Jeden cykl jest to ruch z jednej pozycji skrajnej do drugiej i 

z powrotem do pozycji wyjściowej). 

od 1 cykl/minutę do 30 

cykli/minutę 

2. Zakres pracy w temperaturach od -50°C do +40°C 

3. 

Obciążenia rozciągające kabla w formie np. ciężarków lub 

inne rozwiązanie  (przykład patrz załącznik nr 2) 

 

od 2 do 40 kg (co 1 kg) 

4. 

Zestaw wymiennych lub regulowanych elementów 

profilowych przystosowanych do przeginania kabli 

okrągłych o różnych średnicach (łatwo wymienne w 

przypadku elementów wymiennych) 

Elementy dopasowane do kabli o 

średnicach: 10 mm, 20 mm, 30 

mm, 40 mm, 50 mm 

5. 

Zestaw wymiennych lub regulowanych elementów 

profilowych przystosowanych do przeginania kabli płaskich 

o różnych szerokościach i wysokościach (łatwo wymienne w 

przypadku elementów wymiennych) 

Rolki dopasowane do kabli o 

szerokościach i wysokościach:  

- szerokość: 20 mm, wysokość: 10 

mm,  

- szerokość 30 mm, wysokość 15 

mm,  

- szerokość 40 mm, wysokość 20 

mm, 

- szerokość 50 mm, wysokość 25 

mm 

6. Promień gięcia kabli (d – średnica kabli) 15 x d 

7. Minimalna waga jednego przewodu 0,2 kg/m 

8. Maksymalna waga jednego przewodu 4 kg/m 
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3. Pulpit sterujący musi być zabezpieczony przed wpływem czynników atmosferycznych 

(temperatura pracy od 0 do + 40  °C) 

4.  Pulpit znajduje się poza komorą klimatyczną (bezprzewodowy lub podłączony na kablu o 

średnicy kabla i wtyczki nie większej 10 cm).  

 

 

 

Urządzenie musi być tak dostosowane, aby urządzenie mogło pracować przy zamkniętej komorze.  

Wymiary wewnętrzne komory klimatycznej w której będzie pracowało urządzenia do przeginania: 

- wysokość: 195 cm 

- szerokość: 174 cm 

- głębokość: 205 cm 

 

Wymagania dodatkowe: 

- Kolor elementów konstrukcyjnych urządzenia do przeginania do ustalenia na etapie podpisywania 

umowy, 

- Urządzenie do przeginania musi spełniać wszystkie wymagania BHP i posiadać znak CE, 

- Dostawca musi dostarczyć wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim, 

- Po zainstalowaniu urządzenia dostawca musi przeprowadzić szkolenie z zakresu obsługi urządzenia, 

- Urządzenie musi być tak zaprojektowane, aby bez stałego przytwierdzenia do podłoża (fundamentu) 

pracowało stabilnie (bez wstrząsów, wibracji, przemieszczeń) w komorze klimatycznej. 

 

 

L.p. 
Parametry techniczne - pulpitu sterującego urządzenia do 

przeginania 
Wartość 

1. 

Pulpit sterujący urządzeniem do przeginania przystosowany 

do osób z niepełnosprawnościami.  

Z regulacją wysokości oraz kąta 

nachylenia lub przenośny. 
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Dodatkowe informacje: 

- Załącznik nr 1 Poglądowy szkic urządzenia do przeginania kabli 

- Załącznik nr 2 Przykładowe obciążenie kabla w formie ciężarków 

 

- Zamawiający zapewni na czas dostawy i instalacji media w postaci: energii elektrycznej w Zakładzie 

TELE-FONIKA Kable Myślenice  

 

Osiągnięcie wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalności stawianych przedmiotowi 

zamówienia weryfikowane będzie na podstawie testów odbiorczych, wykonywanych po dostawie i 

uruchomieniu urządzenia. Testy odbiorcze wykonywane będą zgodnie z wymienionymi parametrami 

technicznymi, dokumentacją techniczną i innymi normami technicznymi.  

Testy odbiorcze dla Suwnicy badawczej: 

- sprawdzenie kompletności dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi, 

- sprawdzenie, czy urządzenie posiada deklaracje zgodności ze wszystkimi Dyrektywami, którym 

podlega, 

- wykonanie dwóch 2 godzinnych prób testowania kabli w celu potwierdzenia poprawności 

pracy układów oraz spełnienia wymogów funkcjonalnych i technicznych. 

 

II. TERMIN i MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć 4 miesięcy od daty udzielenia 

zamówienia. 

2. Termin związania ofertą powinien wynosić co najmniej 6 miesięcy od jej złożenia. 

3. Miejsce realizacji zamówienia oraz instalacji, uruchomienia urządzeń: Tele-Fonika Kable S.A. – 

Myślenice 32-400, ul. Hipolita Cegielskiego 1. 

4. Warunki dostawy – DAP (z rozładunkiem po stronie Dostawcy) Tele-Fonika Kable  S.A. – Myślenice 

32-400, ul. Hipolita Cegielskiego 1, zgodnie z Incoterms 2010. 

 

 

III. WARUNKI PŁATNOŚCI  

 

1. Zamawiający zastrzega, że minimalny termin płatności za faktury będzie wynosił 21 dni.  

 

IV. KRYTERIA WYBORU OFERT 

 

Lp. Kryteria obligatoryjne Opis sposobu przyznawania 
punktów 

Waga 
kryterium 

Max 
punktacja 
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1. 

Cena netto 

(Cena powinna 

uwzględniać zakup wraz 

dostawą, obejmującą 

również montaż, transport 

przedmiotu zamówienia, 

koszty uruchomienia, 

koszty przygotowania 

wymaganej dokumentacji 

oraz koszty szkolenia) 

( Oferent wskazuje 

walutę) 

Pc – liczba punktów w zakresie ceny  

 

C min – najniższa cena spośród 

złożonych ofert  

C bad – cena badanej oferty 

Sposób przyznawania punktacji: 

Pc=(C min/C bad) × 100 pkt × waga 

kryterium 

0,80 80 pkt 

2. 

Termin realizacji 

zamówienia 

(w pełnych miesiącach ) 

Pt – liczba punktów w zakresie 

terminu realizacji zamówienia 

 

T min – najniższa ilość miesięcy 

spośród złożonych ofert  

 

T bad – ilość miesięcy wskazanych w 

badanej ofercie 

 

Sposób przyznawania punktacji : 

Pt=(T min/T bad) × 100 pkt × waga 

kryterium 

 

 

 

 

 

0,10 

 

 

 

10 pkt 

3. 

Okres gwarancji 

(w pełnych miesiącach ) 

Pg – liczba punktów w zakresie 

gwarancji 

 

G bad – ilość miesięcy wskazanych 

w badanej ofercie 

 

G max – najwyższa ilość miesięcy 

spośród złożonych ofert  

 

Sposób przyznawania punktacji : 

Pg=(G bad/G max) × 100 pkt × waga 

kryterium 

 

Minimalny okres gwarancji to 12 

miesięcy. Oferty z okresem 
gwarancji krótszym niż 12 miesięcy 
podlegają odrzuceniu. 

Niezależnie od udzielonej gwarancji, 

Zamawiający ma prawo wykonywać 

 

 

 

0,10 

 

 

 

10 pkt 



                                      

 
 

 

Strona 7 z 9 

 

uprawnienia z tytułu rękojmi za 

wady przedmiotu zamówienia. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach 

kryteriów obligatoryjnych: 

 

 

 

 

100 pkt 

 

1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zdobędzie największą 

liczbę punktów obliczonych ze wzoru: 

P = Pc+Pt+Pg 
2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie będzie odpowiadać treści 

zapytania ofertowego (w tym nie zostaną spełnione kryteria obligatoryjne), a 

oferowany przedmiot dostawy nie będzie spełniał wymaganych w zapytaniu 

ofertowym parametrów technicznych. 

3. W trakcie badania i oceny ofert, Zamawiający może poprosić Oferentów o 

udzielanie dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonych ofert. 

4. Brak możliwości składania ofert wariantowych. Brak możliwości składania ofert 

częściowych.  

5. W przypadku, gdy co najmniej dwie oferty są zbliżone pod względem 

ekonomicznym, Zamawiający zobowiązany jest wybrać ofertę najbardziej 

korzystną w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat. W takiej sytuacji 

Zamawiający zwróci się drogą elektroniczną do Oferentów o udzielenie 

dodatkowych informacji w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat.  

 

 

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 15.04.2020 o godz. 9.00  

2.   Oferta powinna być dostarczona: 

a) osobiście lub za pośrednictwem poczty standardowej, kuriera, posłańca na adres: Tele-

Fonika Kable S.A. ul. Wielicka 114, 30-663 Kraków, Polska  

b)  lub poczty elektronicznej na adres: oferty@tfkable.com 

 

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WYKLUCZENIA 

 

1. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.  

2. Oferty niespełniające zdefiniowanych funkcji i parametrów technicznych, stawianym 

poszczególnym częściom przedmiotu zamówienia oraz oferty dla urządzeń niespełniających 

wymagań wszystkich aktów normatywnych dopuszczających je do użytkowania w Polsce (np. 
deklaracja zgodności CE potwierdzająca wykonanie oceny zgodności i inne wymagane prawem) 
podlegają odrzuceniu.  



                                      

 
 

 

Strona 8 z 9 

 

3. W celu zagwarantowania należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, 

Zamawiający odrzuci oferty spełniające przynajmniej jedną z poniższych przesłanek: 

a) Oferty z okresem gwarancji krótszym niż 12 miesięcy podlegają odrzuceniu, 

4. Oferty z deklarowanym okresem realizacji zamówienia dłuższym niż 4 miesięcy zostaną 

odrzucone. 

5. Oferty z terminem ważności poniżej 6 miesięcy zostaną odrzucone.  

6. W celu zagwarantowania należytego wykonania przedmiotu zamówienia wybrany Wykonawca 

będzie zobowiązany do dostarczenia przed podpisaniem umowy - polisy OC o wartości nie niższej 

niż wartość netto przedmiotu zamówienia.  

7. W celu zabezpieczenia roszczeń kupującego z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady, 

Wykonawca zobowiązuje się doręczyć kupującemu, po podpisaniu bezusterkowego protokołu 

odbioru końcowego, a przed upływem terminu płatności faktury końcowej, nieodwołalną 

gwarancję z banku w Polsce lub polisę ubezpieczeniową, na kwotę równą 5% wartości 

wynagrodzenia netto. 

8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki: 

a) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, 

b) dokumentują, że wykonali/dostarczyli/zrealizowali w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie: min. 2 urządzeń testowych lub urządzeń do automatyki/robotyki 

przesyłowej. 

Za spełnienie wymaganego doświadczenia nie będzie uznawane dostarczenie instalacji 

podmiotowi celem jego dalszej odsprzedaży.  

c) posiadają zdolności techniczne do realizacji zamówienia i oświadczą, że wyrażają zgodę 

na przeprowadzenie kontroli zdolności technicznych i środków kontroli jakości, z 

których będą korzystać podczas realizacji zamówienia. 

9. Oferent podlega wykluczeniu z postępowania w razie zaistnienia wzajemnych powiązań 

osobowych lub kapitałowych między nim a Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,  

pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 

uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w 

szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 

drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

 

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

 

1. Oferent zobowiązany jest do podania ceny zryczałtowanej za realizację przedmiotu zamówienia, 

zgodnie z formularzem ofertowym z podziałem na cenę zryczałtowaną netto i brutto (jeżeli 

dotyczy). 

2. Cena zryczałtowana uwzględniać powinna zakup wraz z dostawą, obejmującą również montaż, 

transport przedmiotu zamówienia, koszty uruchomienia, jak również koszty przygotowania 

wymaganej dokumentacji i koszty szkolenia. 
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3. Podana w ofercie cena ma być wyrażona w dowolnej walucie z zastrzeżeniem, że informację o 

zastosowanej walucie Oferent podaje w formularzu ofertowym. Cena musi uwzględniać wszystkie 

wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z 

terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi 

stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. 

4. Wszelkie opusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za 

realizację przedmiotu zamówienia była ceną zryczałtowaną, całkowitą bez konieczności 

dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia. 

5. W sytuacji, gdy Oferent zaproponuje ceny w walucie innej niż PLN, wskazane ceny zostaną 

przeliczone po średnim kursie NBP danej waluty, obowiązującym w dniu poprzedzającym wybór 

ofert.  

  

Zapraszamy do składania ofert. 

 

Osoba do kontaktu: Grzegorz Lach, tel. 667-971-630, grzegorz.lach@tfkable.com 

 

 

Załączniki: 

- Załącznik nr 1 Poglądowy szkic urządzenia do przeginania kabli 

- Załącznik nr 2 Przykładowe obciążenie kabla w formie ciężarków 

 


