
   
 

Kraków, dnia 04.03.2016  
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

NR 53/PL/OIN/2016 

 
I.    Przedmiot zamówienia: 

Prosimy o przedłożenie Państwa najlepszej oferty na suszarkę do powłok na bazie 
rozpuszczalników 
      
      •        Typ Pieca:  Nadający się do powłok  na bazie rozpuszczalników 

•        Temperatura nominalna: 250°C 

•        Szerokość, wysokość, głębokość:  1250, 2000, 1250 mm (wymiary 

wewnętrzne  komory roboczej ) 

      •        Filtr świeżego powietrza: Kategoria H13 (HEPA)                 

       •        Wentylator wyciągowy: Standardowy  

•       Szczelna komora wewnętrzna: Standardowy 

•        Rodzaj załadunku: Wózek wstawiany z poziomu podłogi  z półkami 

(max.8sztuk) 

•        Włącznik automatyczny:   Dzienny programator czasowy 24h 

•        Zasilanie świeżego pow.:  Z hali produkcyjnej, na zewnątrz pomieszczeń 

klimatycznych 

•       Wywiew powietrza: Na zewnątrz pomieszczeń klimatycznych 

   Termin realizacji: tydzień 8/2016. 

 
 
II.  Opis sposobu przygotowania oferty: 
Oferta powinna uwzględniać: 

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, warunki płatności, 
6. gwarancja i serwis. 

 
 

III.  Miejsce oraz termin składania ofert 
Oferty w zamkniętych kopertach prosimy kierować do Pani Marty Lenard na adres: 
Tele-Fonika Kable S.A. ul. Wielicka 114, 30 – 663Kraków. Dodatkowo prosimy o 
przesłanie ofert na adres e-mail: marta.lenard@tfkable.com. Termin składania ofert 
upływa: 18.03.2016r 
 
IV.  Ocena ofert 
Każda oferta poddawana jest ocenie wg poniższej tabeli.  



   
 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
 

Punkty W % Min. pkt. Max. pkt. 

Zgodność z zapytaniem Obligo 
Cena 0-5 30% 1 0,3 5 1,5 
Warunki płatności 0-4 20% 1 0,2 4 0,8 
Termin 0-5 30% 2 0,6 5 1,5 
Gwarancja i serwis 0-4 20% 1 0,2 4 0,8 

SUMA 0-18 100% 5 1,3 18 4,6 
 
Warunki minimalne do akceptacji  >1,3 pkt. I każdy z punktów musi być spełniony. 
 
Wyjaśnienia do tabeli: 

1. Zgodność z zapytaniem: 0 – zamienniki, brak elementu, mniejszy zakres w 
porównaniu z zapytaniem, braki formalno-prawne. 

 
2. Cena: 

5  – poniżej budżetu, 
4  – w budżecie, 
3  – 5% powyżej budżetu, 
2  – 10% powyżej budżetu, 
1  – 15% powyżej budżetu, 
0  – 20% powyżej budżetu. 

 
3. Warunki płatności: 

0 – 100% przedpłata 
 

4. Termin - Punkty przyznawane w zależności od rzeczywistego /oszacowego / 
koniecznego terminu realizacji: 

5  – mniej niż 7 dni, 
4  – 7 dni, 
3  – 1 dzień po terminie, 
2  – 2 dni po terminie, 
1  – 3 dni po terminie, 
0  – powyżej 4 dni po terminie. 

 
5. Gwarancja: 

Punkty przyznawane w zależności od specyfiki zapytania ofertowego: 
− tematy budowlane – 5 lat, 
− instalacje – 3 lata. 

 
Tele-Fonika Kable S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów oceny 
oferty. Zmianie podlegać mogą parametry oceny jak i ich wagi, w zależności od 
specyfiki zamawianego sprzętu lub usługi. Każdorazowa zmiana wpisana będzie 
do zapytania ofertowego. 
Jednym z dodatkowych wskaźników, jakie mogą być brane pod uwagę są 
referencje. W zależności od specyfiki zamówienia oceniany może być poziom 



   
 

sprzedaży zamawianych urządzeń w skali minionych lat a także lista 
zamawiających(kraj, poziom produkcji) 

 
 
 
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: 
− sprawy organizacyjne:  

Agnieszka Moksa pod numerem telefonu 665 810 601 oraz adresem 
email: agnieszka.moksa@tfkable.com 

oraz 
− tematy techniczne:  

Sebastian Zakrzewski pod numerem telefonu 665 810 127 oraz adresem 
email: sebastian.zakrzewski@tfkable.com  

  

Z poważaniem. 
 

Marcin Szmyt 
Specjalista ds. produkcji osprzętu. 

 
TELE-FONIKA Kable S.A. 

ul. Fordońska 152, 85-957 Bydgoszcz 
Marcin.szmyt@tfkable.com 

www.tfkable.com 
T +48523643361 

 

 
 


