
 
      
   
  
  
  

    
 
 
 
 

    Kraków, 22.01.2020 

 

Zapytanie ofertowe nr 130004440 

 

Prosimy o złożenie oferty na wykonanie i dostawę  trzech szt. bębnów metalowych dla Zakładu w Bydgoszczy: 

- nośność 40[T] 

- średnica tarcz 4000 [mm] 

- szerokość tarcz około 100 [mm] 

- średnica rdzenia 1900 [mm] 

- szerokość robocza 2430 [mm] 

- szerokość całkowita 2650 [mm] 

- otwór osiowy 140 [mm] 

- otwór w rdzeniu bębna 150x300 [mm] – prawa strona, (wkładany przez otwór kabel nie może trafiać na     

wewnętrzne poprzeczki lub wzmocnienia) 

- otwory na zamocowanie kabla co 90° ( 2x10 mm) 

- bęben nagumowany – guma odporna na 70° C – ogumowanie bębna prosimy podać jako opcję 

- kolor pomarańczowy 

 

Osoba do kontaktu w sprawach technicznych: Pan Grzegorz Starzyński, tel. 665 811 051, e-mail: 

grzegorz.starzynski@tfkable.com   

 

Proszę o przesłanie oferty w nieprzekraczalnym terminie do 25.01.2020 wyłącznie w 

następujący w sposób: 

Cześć techniczną odpowiedzi na zapytanie  -  jawną (bez  cen) 

proszę  przesłać  drogą  elektroniczną  na  adres: grzegorz.starzynski@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  
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Oferta powinna być podpisana. 

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. 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: 

                 Grzegorz Starzyński 
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