
 

   

   

  

  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

             Prosimy o złożenie najlepszej oferty handlowej na wykonanie prac budowlano 

montażowych na linii GNV08 w zakładzie Tele-Fonika Kable S.A w Krakowie przy ul. Wielickiej 114 

– wydział kabli w gumie. 

Zakres prac; 

1. Cięcie mechaniczne  posadzki betonowej      120mb 

2. Mechaniczne kucie (pod szyny obu nawijarek) dł.15m x szr.0,3 x głęb.0,2m – 4 szt 

3. Wywóz gruzu z hali i terenu zakładu 

4. Montaż szyn przez kotwienie do podłoża, kotwy fi 12   120szt 

5. Poziomowanie szyn dł 15mb – 4 szt 

6. Zalanie szyn betonem min.B25 wraz z ręcznym zatarciem 

Opcjonalnie wykonanie szyn wg załączonych rys i specyfikacji materiałowej; 

1. Wykonanie szyny nr 1 o łącznej długości 30m w odcinkach 4x po 6m i 2x po 3m 

2. Wykonanie szyny nr 2 o łącznej długości 30m w odcinkach 4x po 6m i 2x po 3m 

3. Wykonanie szyn zgodnie z rysunkami i specyfikacją materiałową (docelowo szyny będą łączone w 

odcinki 15m zalane w posadce – powierzchnie boczne szyn powinny być równe!) 

Firma:  Data: 2019-06-12 

Do:  Od: Dariusz Kras 

Tel:  Tel: 012 652 51 08 

Faks:  Faks: 012 652 58 37 

Email:  Email: Dariusz.kras@tfkable.pl  

Dotyczy: Montaż szyn i blachy 

ryflowanej na linii GNV08 

 

Nr 
zapytania: 

130004228 
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Montaż blachy ryflowanej  

1. Montaż blachy ryflowanej o gr. 8m na posadce przemysłowej o łącznej powierzchni 180m2 

2. Docięcie blach na wymiar uzależnionych miejscem montażu 

3. Łączenie blach między sobą poprzez spawanie 

4. Skrajne blachy fazowane 8x45st. 

5. Kotwienie blach do podłoża min. 5kotew na m2 

Ofertę prosimy przesłać drogą elektroniczną do dnia 21.06.2019 na poniższy adres; 

Oferta handlowa z cenami tylko na adres         oferty@tfkable.com 
(Prosimy o oddzielną wycenę  dla wyszczególnionych linii produkcyjnych) 

Zakres techniczny bez cen na adres    dariusz.kras@tfkable.com 

 

Po upływie wskazanego terminu składania ofert, zastrzegamy sobie możliwość nie skorzystania z Państwa oferty.  

W przypadku składania oferty, bardzo proszę powołać się na numer zapytania, oraz zachować ciągłość 

korespondencji. 

         Oferta winna zawierać następujące dane: 

1. Powołanie się na nasz numer zapytania ofertowego. 
2. Szczegóły techniczne oferowanej usługi lub towaru. 
3. Datę ważności oferty nie krótszą niż 30 dni. 
4. Cenę netto  
5. Warunki płatności. 
6. Termin oraz czas realizacji 

 
 

Informujemy, że oferty nie spełniające w/w kryteriów nie będą brane pod uwagę na etapie rozmów  
handlowych.  

            Z poważaniem, 

                                                                   Dariusz Kras 






