
 

Projekt pn. „Zastosowanie w produkcji siłowni telekomunikacyjnych nowego innowacyjnego sterownika oraz rozwiązań z 
zakresu konstrukcji szaf telekomunikacyjnych opartych na wynikach prac badawczo-rozwojowych” realizowany w ramach  
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Działanie 1.5. Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych 
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Szczecinek, dnia 18.07.2018 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/1.5/2018 

 

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego 

Telzas Sp. z o.o. 
ul. Bugno 3 
78-400 Szczecinek 
tel. (+48 94) 37 29 750 
fax (+48 94) 37 29 800 
info@telzas.com 
 
Osoby kontaktowe: 
Informacje na temat zamówienia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 pod numerami 
telefonu lub e-mailem: 

 
Jan Sobol 
m: +48 664425107  
t: +48 9437297717  
e-mail: jan.sobol@telzas.com  
 
Pytania do niniejszego postępowania powinny mieć formę pisemną i zostać wysłane na adres  
e-mail osoby do kontaktu. 

 
Zamawiający nie podlega ustawie PZP. 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż (jeśli jest wymagany): 

1) Stanowisk montażowych wraz z krzesłami – 22 sztuki. 

2) Stołu do montażu aparatury elektrycznej i okablowania – 1 sztuka. 

3) Stanowisk roboczych z krzesłami – 11 sztuk. 

Dopuszcza się składanie ofert częściowych. 

Kod CPV:  

39151200-7 Stoły robocze 

 

CZĘŚĆ I  
Stanowiska montażowe wraz z krzesłami – 22 sztuki. 

Minimalne parametry i funkcjonalności: 

- Blat ESD min. 1500x750 mm;  

- Konstrukcja podblatowa dostosowana do blatu z regulacją wysokości;  

- Rama perforowana;  

- Uchwyt na lampę balanser; 

- Półka prosta stalowa - 2 sztuki;  

- Półka regulowana;  

- Listwa na pojemniki - 2 sztuki;  

- Pojemniki na materiały – pojemność 1L - 7 sztuk;  

- Pojemniki na materiały o pojemności ok. 3,5-4 L - 5 sztuk;  

- Lampa LED zawieszana nad stanowiskiem;  

- Panel metalowy perforowany do zawieszania uchwytów na narzędzia – wymiary panelu min. 750x400 mm 
- 2 sztuki;  

- Listwa zasilająca 10 amper, 8 gniazd;  

- Szafka podblatowa z wysuwanymi min. szufladami, zamykana na klucz.  
 

CZĘŚĆ II  
Stół do montażu aparatury elektrycznej i okablowania –1 sztuka 

Minimalne parametry i funkcjonalności: 

- Uchylna powierzchnia sterowana elektrycznie, ułatwiająca montaż aparatury elektrycznej  

i okablowania w szafach.  












