
 

    

    

  

  

  

    

 

 

 

 

Bydgoszcz, 07.01.2021  

 

 

ZAPYTANIE 130004806 

 

    

I. Przedmiot zamówienia: 

 

Prosimy o przedłożenie Państwa najlepszej oferty na dostawę wózka widłowego 

czołowego spełniającego charakterystykę techniczną: 

 

1. Udźwig wózka – 3000 kg 

2. Udźwig wózka na max. wysokości podnoszenia H=3300 mm – 3000 kg  

3. Spadek udźwigu – zintegrowany przesuw boczny – 50 kg 

4. Wózek na karetce klasy IIIA z przesuwem bocznym (możliwość regulacji wideł) 

5. Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł – 500 mm 

6. Rodzaj napędu – elektryczny 

7. Prostownik do ładowania wózka 

8. Rodzaj ogumienia – superelastyczne białe 

9. Maszt wózka pochylny na wózek  

10.  Wysokość podnoszenia – 3300 mm 

11.  Ząb wideł (długość, szerokość, grubość) [L x W x T] – 1600 x 120 x 50 

12.  Szerokość wózka – 1225 mm 

13.  Wysokość masztu w stanie złożonym – 2210 mm 

14.  Wysokość z wysuniętym masztem – 4460 mm 

15.  Wysokość daszku równa wysokości masztu  

16.  Sygnalizacja ostrzegawcza 

17.  Możliwość wyboru prędkości jazdy (wolno, szybko) 

18.  Przegląd UDT 

 

Termin realizacji: jak najkrótszy. 

 

 

II. Opis sposobu przygotowania oferty: 

 

1. Szczegóły techniczne oferowanej usługi lub towaru, 

2. Datę ważności oferty, nie krótszą niż 30 dni, 

3. Cenę netto, 

4. Koszt dostawy na teren zakładu Tele-Fonika Kable S.A., ul Fordońska 152, 85-957 

Bydgoszcz, 

5. Termin realizacji zamówienia,  

6. Warunki płatności, 
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7. Warunki gwarancji, 

8. Serwis:    

− koszt przeglądów w okresie gwarancji 

− koszt dojazdu do Bydgoszczy - ryczałt 

− cena 1 roboczo-godziny 

− stały rabat procentowy na części od cen katalogowych 

 

 

III. Miejsce oraz termin składania ofert 

 

Przed nadesłaniem oferty cenowej wymagane są uzgodnienia techniczne z Panem  

Maciejem Kijewskim. maciej.kijewski@tfkable.com  (tel. 667 784 168).  

 

Oferty prosimy kierować na adres email: oferty@tfkable.com 

Termin składania ofert upływa: 20.01.2021. 

 

 

IV. Spełnienie wymagań prawnych i BHP w zależności od specyfiki oferty 

 

Oferent ma obowiązek spełnić / zapewnić wszystkie wymagania prawne jakie są 

związane z oferowanym sprzętem lub usługą. 

Jeśli spełnienie wymagań prawnych lub BHP wiąże się z wyższą kwota oferty trzeba to 

wyszczególnić.  

 

 

V. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty  

 

O wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający powiadamia oferentów osobiście i 

ustala termin negocjacji.  

 

 

VI. Dodatkowe informacje  

 

Dodatkowych informacji udzielają: 

- tematy techniczne: Maciej Kijewski pod numerem telefonu + 48 667 784 168 oraz 

adresem email: maciej.kijewski@tfkable.com 

- sprawy organizacyjne: Grzegorz Batko pod numerem telefonu 607 350 356 oraz 

adresem email: grzegorz.batko@tfkable.com 

 

        

 


