
 

    

    

  

  

  

    

 

 

 

 

Bydgoszcz, 01.03.2021  

 

 

ZAPYTANIE Ofertowe NR 130004864 

 

I. Przedmiot zamówienia: 

 

Prosimy o przedłożenie Państwa najlepszej oferty na dostawę form do produkcji 

elementów silikonowych przedstawionych na załączonych rysunkach:  

 

A) Elementy do wykonania: stożek napinający, korpus tulei, uziom, elektroda 

środkowa: 

https://tfbox.tfkable.com/index.php/s/l8TqN67619KFfYw  

hasło zostanie podane na żądanie. 

 

B) spełniających określoną charakterystykę techniczną: 

 

formy będą wykorzystywane do produkcji materiałów silikonowych. Stosowany 

będzie LSR o lepkości dynamicznej do 550 Pa⋅s. Jeśli pojawi się potrzeba zostaną 

przedstawione karty charakterystyki surowców. 

 

C) Sposób grzania form: 

• Formy do produkcji stożków sterujących i deflektorów będą ogrzewane 

elektrycznie. Stożki będą produkowane za pomocą wtryskarki firmy 

DESMA, natomiast deflektory przy użyciu wtryskarki firmy Yizumi.   

• Formy do produkcji muf będą ogrzewane za pomocą wymienników ciepła 

stosujących wodę jako czynnik grzewczy. Jeden wymiennik ciepła 

ogrzewać będzie formę a drugi stosowany będzie do ogrzewania i 

chłodzenia trzpienia. Temperatura czynnika grzewczego powinna wynosić 

do 140 ˚C, a temperatura chłodzenia 20 ˚C.  

 

 

D) Zasada działania formy do produkcji muf 

Forma będzie pracować w pozycji pionowej tak jak przedstawiono to na poniższym 

schemacie. W trakcie pracy otwarta forma jest umieszczana w odpowiedniej pozycji za 

pomocą hydraulicznie przesuwanego stołu dolnego, który jest poziomowany 

względem podłogi. Górna część formy jest przymocowana do górnego stołu 

prasującego. Prasę zamyka się i zaciska obie części formy. Gdy proces się zakończy i 

wypraska jest gotowa, górna pokrywa formy przesuwa się wraz z jej otwarciem. 

Otwarta forma opuszcza prasę przesuwając się na ruchomym stole wyposażonym w 

siłowniki hydrauliczne. Trzpień wraz z wypraską jest wyjmowany przy użyciu dźwigu. 

Konieczne jest wykonanie odpowiedniego uchwytu.   
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E) Sposób mierzenia i kontrolowania temperatury form 

• Formy muszą być wyposażone w czujniki pomiaru temperatury (termoparę PR 100 

lub PT1000) w głównym korpusie formy z uniwersalnym złączem. 

  

II. Wymienniki ciepła służące do podgrzewania form 

Oferta powinna zawierać 2 wymienniki ciepła (agregaty do ogrzewania i chłodzenia wody) 

wraz z potrzebnymi wężami i złączkami do podgrzewania formy i trzpienia. Szacuje się 

zapotrzebowanie na moc (do zweryfikowania i sprawdzenia przez producenta formy): 

pierwszy agregat: 140 ° C - 36 / 70 kW (ogrzewanie / chłodzenie) oraz drugi: 140 ° C - 12 / 20 

kW (ogrzewanie / chłodzenie). 

Panele sterujące powinny wyświetlać informacje w języku polskim.  

Termin realizacji: jak najkrótszy. 

 

Forma zamknięta (proces 

napełniania formy) 

Górna część formy jest 

otwarta (w czasie 

otwierania formy pozostaje 

ona wewnątrz prasy) 

Wyjmowanie części mufy 

(forma porusza się na 

ruchomym stole, forma 

opuszcza wnętrze prasy) 
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III. Opis sposobu przygotowania oferty: 

 

1. szczegóły techniczne oferowanej usługi lub towaru, 

2. datę ważności oferty, nie krótszą niż 60 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, warunki płatności, 

6. gwarancja i serwis. 

 

 

 

IV. Miejsce oraz termin składania ofert 

 

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

Termin składania ofert upływa: 12.03.2021 

 

V. 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.  

 

 

VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty  

O wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający powiadamia oferentów osobiście i 

ustala termin negocjacji.  

 

 

VII. Dodatkowe informacje  

Dodatkowych informacji udzielają: 

− tematy techniczne:  

Pani Bożena Bittner-Wróbel, tel.: +48 52 3643349 email: bozena.bittner-

wrobel@tfkable.com  

 

− sprawy organizacyjne:  

Pani Agnieszka Moksa, +48 12 652 55 94 email: agnieszka.moksa@tfkable.com 

  

  

Z poważaniem 

 

 

 


