
 

      

   

  

  

  

    

 

 

 

 

                                                                                                                  Bydgoszcz 26.08.2020 

                                              ZAPYTANIE OFERTOWE NR 120018311 

                                     NAPRAWA  PODNOŚNIKA  KALMAR DCF 330-12LB 

 

        Szanowni Państwo,  

Prosimy o przedłożenie Państwa najlepszej oferty na wykonanie naprawy podnośnika jak niżej: 

Dane identyfikacyjne : 

• Marka, typ , model KALMAR DCF 330-12LB 

• Rok produkcji 2010 

• UDT ważność do 2021 roku 

• Numer fabryczny A20400188 

• Stan licznika: mtg 05456,8 h 

• Rodzaj silnika: zapłon samoczynny 

• Kolor wymalowania: czerwony 

• Masa użyteczna/własna: 33000 kg/ 42000 kg. 

 

Do wymiany przewiduje się: 
 

• most napędowy  przedni  kpl. 

• tarcze  kół  stalowe  4 sztuki 

• opony 4 sztuki  

• komplet  przewodów  elastycznych  hydraulicznych 

• szpilki piast  kół  z  nakrętkami 

• czujnik obrotów wału  

• zbiornik paliwa  

• zawór hamulca  

• podest lewy  

• błotnik lewy 

• osłona lewa  

• poszycie dolne lewe  

 

Podnośnik jest do obejrzenia w TFK zakład Bydgoszcz. Przewiduje się przeprowadzenie naprawy u 

Wykonawcy. Wszystkie koszty (np. transport ) związane z naprawą po stronie Wykonawcy usługi. 

        Zakłada  się  pełną sprawność podnośnika po przeprowadzonej naprawie i uzyskanie UDT. 
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− oferenta obowiązuje wizja lokalna i przedmiar robót „z natury” 

− w ofercie należy ująć szczegółowy opis zakresu ofertowanego 

− obowiązuje wygrodzenie terenu wykonywanych robót zgodnie z przepisami 

− dla całości robót wywóz materiałów demontowanych, śmieci itp 

− praca na wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP 

 

Proszę o nadsyłanie ofert w nieprzekraczalnym terminie do 09.09.2020 wyłącznie w następujący 

sposób: 

Cześć techniczną odpowiedzi na zapytanie  -  jawną (bez  cen) 

proszę  przesłać  drogą  elektroniczną  na  adres: arkadiusz.kwiatkowski@tfkable.com   (665 810 067) 

Po uzgodnieniu z osobą kontaktową szczegółów 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. W przypadku kiedy to ma zastosowanie należy podać 

energochłonność oferowanych urządzeń (wg wytycznych z zapytania). 

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. 


