
 

   

   

  

  

  

    

 

 

 

 

   Kraków, 02.07.2020 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 120017705 AKTUALIZACJA 

Szanowni Państwo, 

Prosimy o przedłożenie Państwa oferty na wykonanie prac związanych z demontażem istniejących namiotów 

(w zakładzie przy ul. Nad Drwiną 20 w Krakowie) o wym. 100 x 25 m i 68 x 25 m oraz przeniesieniem ich do zakładu 

przy ul. Wielickiej 114 w Krakowie. 

I. Namiot 100 x 25 m: 

1. Demontaż instalacji elektrycznej oświetleniowej wewnątrz przenoszonej części namiotu. 

2. Demontaż części istniejącego namiotu  o wymiarach 25 x 100 m; wysokość w kalenicy – 11,05m, wysokość  

w okapie – 6,0m, jedna brama przesuwna o wym. 4 x 4 m; dwie bramy przesuwne 7 x 4 m; 

3. Montaż namiotu jw. na gotowym podłożu żelbetowym; 

4. Montaż instalacji elektrycznej oświetleniowej wewnątrz namiotu jw.; 

5. Demontaż i montaż na nowym miejscu odbojów wzdłuż ścian wewnętrznych namiotu jw.. 

II. Namiot 48 x 25 m: 

1. Demontaż instalacji elektrycznej oświetleniowej wewnątrz przenoszonej części namiotu. 

2. Demontaż istniejącego namiotu  o wymiarach 25 x 68 m; wysokość w kalenicy – 11,05m, wysokość  

w okapie – 6,0m, jedna brama przesuwna o wym. 4 x 4 m; jedna brama przesuwna 7 x 4 m; 

3. Montaż namiotu jw. na gotowym podłożu żelbetowym po skróceniu do wym. 25 x 48 m; 

4. Montaż instalacji elektrycznej oświetleniowej wewnątrz namiotu jw.; 

5. Demontaż i montaż na nowym miejscu odbojów wzdłuż ścian wewnętrznych namiotu jw.. 

 

Przed złożeniem oferty prosimy o dokonanie oględzin przedmiotu zapytania ofertowego. 

 

Sposób składania oferty: 

Ofertę prosimy przesłać drogą elektroniczną wyłącznie na adres:  

oferty@tfkable.com 

nie później niż do dnia 08.07.2020 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: 120017705 

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 30 dni. 

4. Cenę netto z rozbiciem na poszczególne elementy składowe usługi. 

5. Warunki płatności. 

6. Termin realizacji. 

Z poważaniem 

 Krzysztof Filip 


