Lifts4U Konrad Mrówka
Ul. Złota 57
42-202 Częstochowa

Częstochowa dn.11.04.2014r.

Tel.+48 695 030 624
e-mail: biuro@Lifts4U.pl
www.Lifts4U.pl

Oferta dla: Pan Dominik Wiatrak, Plawia Sp. z o.o., ul. Krasińskiego 29, 40-019 Katowice
E-mail: dominik.wiatrak@plawia.pl
Zapytanie z dnia: 11.04.2014r.
Dotyczy: Oferty na dostawę i montaż platform przyschodowej OMEGA
Ofertę przygotował: Konrad Mrówka, tel.695 030 624, e-mail:konrad@lifts4U.pl

Dziękujemy za zainteresowanie Naszą ofertą, poniżej parametry techniczne urządzenia oraz cenę urządzenia.

Platforma przyschodowa OMEGA

Parametry techniczne:
Wersja wewnętrzna/zewnętrzna, składanie/rozkładanie manualne (w opcji wersja automatyczna), napęd
linowy silnik u góry szyny, udźwig 225kg, 2 przystanki, sterowanie za pomocą pilota na platformie oraz
przywołanie za pośrednictwem kaset przywołania, krzywoliniowy tor jazdy, rozmiar platformy 750x850 lub
800x900, 800x1000 (inne do uzgodnienia), długość toru jazdy do 15m, mocowanie na wspornikach do ściany
(możliwość mocowania na słupkach), system przeciwtnący i przeciwzgnieceniowy (aktywne najazdy i podłoga
bezpieczeństwa), powierzchnia platformy i toru jazdy malowana proszkowo (kolor standard RAL 7035 inne na
zamówienie), podest wykończony materiałem antypoślizgowym, zasilanie 400V lub 230V (bezp. 16A + wyłącznik
bezpiecznika 30mA), silnik 0,75kW
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Oferta cenowa wraz z wycenionymi parametrami

Cena netto

VAT

Wartość
VAT

Cena
brutto

Platforma przyschodowa OMEGA
- zasilanie 400V
- długość szyny do 9 m
- zakręt 2x180°
- montaż na słupkach do stopni schodów (16
słupków)
- wersja przelotowa
- składana/rozkładana manualnie
- kolor standard (RAL 7035)
- system przeciwtnący i przeciwzgnieceniowy

39 000,00zł

23%

8 970,00zł

47 970,00zł

Automatyczne rozkładanie/składanie

1 500,00zł

23%

345,00zł

1 845,00zł

Nazwa towaru/usługi

UWAGI:
Cena urządzenia obejmuje: odbiór z Częstochowy, przygotowanie dokumentacji techniczno-ruchowej.
Cena urządzenia nie obejmuje: dostawy do miejsca montażu, montażu wraz z podłączeniem do sieci
elektrycznej budynku, dodatkowych prac budowlanych, przygotowania instalacji elektrycznej budynku wraz z
zabezpieczeniami, doprowadzenia zasilania, pomiarów elektrycznych, sporządzenia protokołu budowlanego,
pokrycia kosztów odbioru UDT, konserwacji urządzenia, pomocy w zgłoszeniu do Urzędu Dozoru Technicznego
Termin realizacji zamówienia do 6-8 tygodni po podpisaniu umowy i wpłacie zaliczki.
Ceny zawarte w ofercie ważne przez 3 miesiące od dokonania wyceny
Przedstawione pismo nie stanowi umowy w sensie cywilno-prawnym.
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt e-mail lub pod numerem telefonu: 695 030 624

Z poważaniem
Konrad Mrówka
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