
 

      

   

  

  

  

    

 

 

 

 

Bydgoszcz 12.05.2020r. 

Zapytanie Ofertowe nr 120017782 

Szanowni Państwo, 

Proszę o przedłożenie Państwa najlepszej oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.06.2020r. na 

zaprojektowanie i wykonanie nowej posadzki w komorze Faradaya do prób kabli. 

Komora jest pomieszczeniem specjalnym zapewniającym ekranowanie od pól elektomagnetycznych. 

Wykonawca jest zobowiązany do takiego wykonania posadzki aby zapewnić nie gorszy stopień ekranowania niż 

obecny. Kryterium oceny będzie pomiar wyładowań niezupełnych w typowym badanym kablu przed i po 

wykonaniu posadzki za pomocą zainstalowanej w komorze aparatury Zleceniodawcy  

i przy jego udziale.  

Szkic wymiarowy komory oraz  szkic konstrukcji obecnej posadzki zamieszczono poniżej.  
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Główne założenia techniczne: 

− Posadzka ma być wykonana tak aby możliwe było wjechanie do komory wózka widłowego z bębnem o łącznej 

wadze 45t bez jej uszkodzenia; 

− Posadzka ma być wykonana z pominięciem Sterowni i miejsca zainstalowania transformatora (ok. 10% 

powierzchni posadzki komory),   

− Posadzka nie może mieć progu w bramie wjazdowej utrudniającego transport wózkami widłowymi,  

− Dno komory stanowiące spód posadzki (elementy zaznaczone na szkicu kolorami: niebieski, zielony, czerwony) 

musi być pozostawione lub wykonany na nowo jako jednolita przewodząca powierzchnia połączona ze ścianami 

komory na całej długości łączenia., 

− Wszystkie elementy metalowe w posadzce muszą być połączone elektrycznie z konstrukcją komory. 

 

Zastrzegamy konieczność wizji lokalnej. 

W razie pytań technicznych prosimy o kontakt z Panią Anną Lewandowską- 

anna.lewandowska@tfkable.com  (tel. 571 457 126). 

 

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

anna.lewandowska@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.  

Odpowiedź na zapytanie powinna 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. 

Ponadto oferta 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. 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: 

Kierownik Działu Kontroli Jakości 


