
 

   

   

  

  

  

    

 

 

 

 

Kraków,10.12.2021 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  130005130 

Szanowni Państwo, 

Prosimy o przedłożenie oferty na wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych w naszym zakładzie przy  

ul. Wielickiej 114 w Krakowie, zgodnie z poniższym zakresem: 

 

1. rozbiórka krawężnika drogowego – 45 mb 

2. rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej (chodnik) – 55 m2 

3. ułożenie krawężnika drogowego 20x30 cm na ławie betonowej z oporem gr. 15 cm – 44 mb 

4. ułożenie obrzeża trawnikowego (wokół kontenerów) – 55 mb 

5. wykonanie nawierzchni chodnika z kostki gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa (4-8 mm) gr. 20 cm (wokół 

kontenerów) – 60 m2 

6. wykonanie nawierzchni drogowej z kostki gr. 10 cm na podbudowie z tłucznia (30-63 mm) gr. 60 cm – 130 

m2 

7. wykonanie nawierzchni drogowej z kostki gr. 10 cm na podbudowie z tłucznia (30-63 mm) gr. 60 cm (po 

rozbiórce B031) – 900 m2 

8. dostawa i montaż słupów oświetleniowych ulicznych z fundamentem, wys. 8 m – 5 szt. 

9. dostawa i montaż wysięgników pod lampy (2 szt. podwójne, 3 szt. pojedyncze) – 5 szt. 

10. dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED – 7 szt. 

11. wykonanie instalacji zasilającej oświetlenie (wykop, ułożenie kabli, podpięcie, zasyp wykopu) - kabel 

dostawa inwestora – 100 m 

 

Sposób składania oferty: 

Ofertę prosimy przesłać drogą elektroniczną wyłącznie na adres:  

oferty@tfkable.com 

nie później niż do dnia  20.12.2021 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: 130005130 

oraz zachować ciągłość korespondencji.  

W razie pytań technicznych prosimy o kontakt z Panem Krzysztofem Filip  -  

krzysztof.filip@tfkable.com (tel.665 810 028). 

Oferta winna zawierać następujące dane: 

1. Powołanie się na nasz numer zapytania ofertowego. 

2. Szczegóły techniczne oferowanej usługi. 

3. Datę ważności oferty nie krótszą niż 60 dni. 

4. Warunki płatności. 

5. Termin realizacji. 

 

Z poważaniem 

 Krzysztof Filip 


