
 

   

   

  

  

  

    

 

 

 

 

Kraków, 26.03.2020 

 

  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 120017504 

Wykonanie i dostawa podajnika celkowego – 2 szt. 

Szanowni Państwo, 

Prosimy o przedłożenie Państwa najlepszej oferty na wykonanie i dostawę dwóch podajników 

celkowych do Zakładu Tele-Foniki Kable S.A. w Krakowie, przy ul. Wielickiej 114. 

Przedmiotem oferty jest wykonanie dwóch dozowników celkowych będących zamiennikami 

posiadanych urządzeń w TF. 

Opis dozownika celkowego. 

Dozownik celkowy używany jest do porcjowania proszków celem przesyłania ich transportem 

pneumatycznym nadciśnieniowym. Przesyłane proszki to sadza, kreda, kaolin, itp. Obecne dozowniki 

pracują od 1986 roku i utraciły szczelność dlatego musimy je wymienić na nowe. Instalacja pracuje w cyklu 

ciągłym (24godziny na dobę siedem dni w tygodniu) dlatego potrzebujemy je podmienić  w możliwie 

najkrótszym czasie. Przyłącza muszą pasować do istniejącej instalacji. 

Napęd rotora skrzydełkowego stanowi  motoreduktor i przekładnia łańcuchowa. 

Moc silnika 2,2kW , ns=1410rpm (przystosowany do falownika) 

Obroty motoreduktora około n=41 rpm. 

Przełożenie motoreduktora i =34,82 

Koła  łańcuchowe 16B-1  Z1=19, Z2=38 

Max obroty rotora skrzydełkowego ok n=20 rpm. 

Obroty regulowane falownikiem ( falownik nie jest przedmiotem oferty). 

             Zakres prac zgodnie z wytycznymi i załączonym szkicem. 

- wykonanie inwentaryzacji w TF Kable S.A.  (Zakład Kraków ul. Wielicka 114) istniejących dozowników  i 

pomierzenie przyłączy ( po stronie TF Kable będzie demontaż jednego dozownika). 

- wykonanie projektu dozownika z kompletnym napędem (nowy motoreduktor, nowa przekładnia 

łańcuchowa, osłony ) 

- wykonanie rzeczowe dozownika 

- montaż całościowy, próby i wysyłka do TF Kable S.A. ul Wielicka 114 

- montaż i uruchomienie w TF Kable S.A. 

- wykonawca daje gwarancję i deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami. 

 

Proszę o kontakt przypadku wszelkich pytań z zakresu techniki z osobami: 

- Jacek Mruk tel.: 691-082-630; +48 12 652 55 48 jacek.mruk@tfkable.com 

- Marcin Bylica tel.: 665-810-186; +48 15 652 50 45 marcin.bylica@tfkable.co 
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Proszę o nadsyłanie ofert w nieprzekraczalnym terminie do 17.04.2020 wyłącznie w następujący 

sposób: 

Cześć techniczną odpowiedzi na zapytanie  -  jawną (bez  cen) 

proszę  przesłać  drogą  elektroniczną  na  adres: marcin.bylica@tfkable.com,  tel. 665-810-186. 

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. 

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; 

5. Warunki gwarancji;  

6. Potwierdzenie spełniania wymagań stawianych dostawcom TF (w formie deklaracji wg wzoru z zał. do 

zapytania); 

7. 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. 

     Sylwia Jaworska 


