
 

      

   

  

  

  

    

 

 

 

 

                                                                                                                  Bydgoszcz 26.08.2020 

                                              ZAPYTANIE OFERTOWE NR 130004646 

                                     Dotyczy holowników do obsługi komory czystości  

 

        Szanowni Państwo,  

Prosimy o przedłożenie Państwa najlepszej oferty na dostawę  specjalistycznego  podnośnika o udźwigu do 

1,5t służący do  transportu materiałów w oktabinach ( kartonach )  umieszczonych na paletach 1150x1150     do 

komór izolacyjnych wraz z możliwością wstawienia kartonu na specjalistyczny stojak . Przykład kartonu i stojaka 

poniżej  

 

Wymagania dla podnośnika  

1 Zasilanie elektryczne,  

2 Akumulator (Li-Ion) wraz ładowarką 

3 Udźwig nominalny: = 1500kg na środku ciężkośći 600mm 

4 Podnoszenie: 1400mm 

5 Całkowita długość: 1975mm z widłami o długości 1150 mm 

6 Koła antystatyczne, nie brudzące (NON-MARKING) 

7 Waga urządzenia bez akumulatora około 650kg (warunek konieczny! Ograniczenia widny) 

8 Widły o profilu 100x35x1150 

9 Certyfikat CE 

10 Instrukcja w języku Polskim 

11 Piktogramy lub opis funkcji urządzenia w języku Polskim 

12 Regulacja zakresu rozstawu wideł od 200 do 900mm 

 

           

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

sposób: 
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Cześć techniczną odpowiedzi na zapytanie  -  jawną (bez  cen) 

proszę  przesłać  drogą  elektroniczną  na  adres:  

Leszek.resner@tfkable.com  

arkadiusz.czyz@tfkable.com   (665 810 293) 

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. 


