
 

    

   

  

  

  

    

 

 

 

 

  Kraków 18.01.2022 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 130005117 

 

Szanowni Państwo 

 

Prosimy o przedłożenie oferty na wykonanie dokumentacji wykonawczej dla przemysłowych, 

mobilnych magazynów energii w 3 opcjach konfiguracyjnych realizowanych przy Zakładzie 

Produkcyjnych TFKable zlokalizowanych przy ulicy Nad Drwiną 20 w Krakowie. 

 

 

Zakres projektu powinien zawierać: 

• Projekt instalacji fotowoltaicznej  

-projekt montażu paneli fotowoltaicznych na dachu kontenera 

-projekt instalacji elektrycznej 

• Instalacje elektryczną w tym: 

- okablowanie dla instalacji technologicznych (wg wytycznych Zamawiającego) 

- projekt siłowy dla zasilania wentylacji i klimatyzacji 

- oświetlenie i gniazda wtykowe 

- wtyczki dla instalacji uziemiającej 

- rysunki warsztatowe 

• Instalację wentylacji mechanicznej, ogrzewania i klimatyzacji w tym: 

- instalacja wentylacji mechanicznej 

- instalacja klimatyzacji i ogrzewania za pomocą powietrznej pompy ciepła 

• Architekturę, konstrukcję i opinię rzeczoznawcy do spraw p.poż. w tym: 

- doradztwo w zakresie doboru kontenera 

- koordynacja prac projektowych 

- określenie warunków posadowienia w różnych konfiguracjach na bazie aktualnego 

prawa budowlanego 

- opiniowanie rozwiązań projektowych magazynu energii przez rzeczoznawcę p.poż 

 

 

Projekt powinien opierać się na dostarczonym schemacie mobilnego magazynu energii mocy do 

300kVA i skumulowanej energii do 500kWh, umieszczonym w obudowie kontenerowej. Wykaz 

elementów i urządzeń będących składowymi magazynu energii wraz z dokumentacją będą 

dostarczone przez Zamawiającego.  

Oferta powinna obejmować wykonanie do 3 wariantów magazynu energii w różnych 

konfiguracjach mocowych i przestrzennych. 

 

 

Zakres oferty nie obejmuje: 

• technologii ani projektów urządzeń technologicznych 

• projektów automatyki 

• zagadnień związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną urządzeń 

• projektów budowlanych i uzyskiwania pozwoleń na budowę 
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Sposób składania oferty: 

 

Ofertę prosimy przesłać drogą elektroniczną wyłącznie na adres: oferty@tfkable.com nie później 

niż do dnia 27.01.2021 r. Oferty komercyjne przesłane na inny adres niż podany wyżej, będą 

traktowane jako nieważne. 

 

W przypadku składania oferty, bardzo prosimy powołać się na numer zapytania: 130005117 

oraz zachować ciągłość korespondencji. 

 

Kontakt w przypadku pytań z zakresu technicznego:  

• Tomasz Szewczyk, e-mail: tomasz.szewczyk@tfkable.com , tel. +48 665 810 388. 

 

 

Oferta powinna zawierać następujące dane: 

1. Powołanie się na nasz numer zapytania ofertowego. 

2. Szczegóły techniczne oferowanych usług. 

3. Datę ważności oferty nie krótszą niż 30 dni. 

4. Okres i warunki gwarancji. 

5. Cenę netto z rozbiciem na poszczególne elementy składowe jeśli jest to wymagane. 

6. Warunki płatności. 

7. Termin realizacji. 

 

 

Załączniki: 

Wymagania formalne i finansowe dotyczące Dostawców 

 

 

     Z poważaniem, 

Tomasz Szewczyk 

 

 

 

 

 


