
                      

ROZSZERZONY FORMULARZ WYCENY PROJEKTU
            (REV. 1.0) 

1. O projekcie

1.1. Podmiot do wyceny:

□ przewody/wiązki/okablowanie □ montaż  / produkcja

□ pakowanie □ sortowanie

□ kontrola jakości □ etykietowanie 

□ inne __________________________

1.2. Branża / zastosowanie                                                         
(...w której będzie stosowana wiązka/przewód/produkt – pomoże nam to dobrać materiały i rozwiązania)

□ elektronika użytkowa □ lotnictwo

□ elektronika przemysłowa □ automotive

□ przemysł □ kolejnictwo

□ IT / telekomunikacja □ medyczna

□ źródła energii alternatywnej □ twoja branża: ____________________

1.3. Wymagania środowiskowe
(Proszę sprecyzować wymagania  dla przewodu/wiązki/podzespołów  takie jak odporność temperaturowa, olejowa, chemiczna, mechaniczna etc.)

□ praca ruchoma □ UV

□ praca stała/ruch sporadyczny □ chemia

□ temperatura:  od ______ do ______ °C / °F □ inne  ___________________________

□ olejoodporność  ___________________________

□ palność  ___________________________

□ UL94-V0 □ UL94-V1 □ UL94-V2 □ nieistotne dla wyceny

1.4. Wymagane certyfikaty, normy i badania
(Proszę zaznaczyć i w miarę możłiwości określić na które podzespoły lub całe projekty)

□ VDE □ RoHS

□ MIL-DTL-26482 □ MIL-DTL-5015 

□ pochodzenie EU

□ inne: ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________
(Np. Złącze XYC – szczelność IP67, wiązka CYX – certyfikat PAK)



1.5. Wielkość projektu 
(Proszę określić minimalne zapotrzebowanie miesięczne bądź roczne, jeśli przewidywana jest produkcja w skali roku) 

□ prototyp: _____ szt do _____ szt

□ produkcja seryjna: _____ szt do _____ szt

□ dostawa tygodniowa: _____ szt do _____ szt

□ dostawa miesięczna: _____ szt do _____ szt

□ dostawa kwartalna: _____ szt do _____ szt

1.6. Próg / target cenowy 

(cena za sztukę  powyżej której nasz oferta nie będzie satysfakcjonująca) 

□ oczekiwana cena: _______ PLN /szt.

_______ EUR /szt.

_______ USD /szt.

1.7. Czas ofertowy 

(najpóźniejszy termin, w jakim oferta Kabel-Link będzie miała znaczenie dla Państwa projektu)

□ ostateczny termin złożenia oferty: ____ - ____ -_______ DD-MM-RRRR

1.8. Ważność oferty

(proszę podać szacowaną długość umowy, projektu)

□ umowa na:  _______ miesięcy

_______ lat

1.9. Inne
(Państwa komentarz, uwagi, dodatkowe informacje których nie obejmuje formularz) 

1.10. Narzędzia i sprzęt
(proszę określić, czy produkcja ma bazowć na sprzęcie powierzonym przez klienta czy sprzęcie Kabel-Link)

□ narzędzia i sprzęt klienta □ narzędzia i sprzęt Kabel-Link
(sprzęt powierzony przez klienta) (technologia oparta na sprzęcie Kabel-Link)

1.11. Załączniki 
(rysunki, RFQ, dane techniczne, noty katalogowe, fotografie dotyczące projektu) 

□ rysunki □ wzorce □ materiały □ zdjęcia □ RFQ



2. Materiał:

 

□ materiał powierzony  □ materiał Kabel-Link
(materiał zakupuje i dostarcza klient) (zakup oraz dobór materiałów w obowiązku Kabel-Link)

(jeśli część materiałów zostanie dostarczona przez klienta, część przez Kabel-Link, zaznacz oba pola)

□ akceptacja zamienników □ tylko materiały wskazane w projekcie

(jeśli  zostały wcześniej dobrane zamienniki, proszę je wskazać, jeśli nie  jest to podane w dokumentacji) 
(jeśli tylko niektóre pozycje mogą być zastąpione zamiennikiem, proszę je wskazać) 

3. Transport:

□  wycena EXW  □  wycena z transportem □  zestawienie EXW i wliczonego transportu 
 (EXW - odbiór z siedziby Kabel-Link w obowiązku klienta) 

 (wycena z transportem – cena końcowa będzie zawierać transport/free house)

□ sposób pakowania i dostawy :
 (Proszę określić sposób pakowania, jeśli  zostało to wcześniej wytyczone)

□ worek jednostkowy □ karton jednostkowy

□ karton zbiorczy □ paleta

□ skrzynia □ materiały dostarczone przez klienta

□ inne: ______________________________________________________________

□ adres dostrawy
 (Adres krajowy (teren Polski) bądź zagraniczny, jesli zagraniczny: pełny adres, region)

□ Kraj: □ Miasto: 

□ Region: □ Kod:

□ interwał partii wysyłkowych 
  (jeśli zależy Państwu na określonych datach dostawy, proszę wskazać,  bądź określić w jakich odstępach ma następować wysyłka)



4. Legenda:

1. Formularz powstał, ponieważ cenimy Państwa i swój czas.  

2. Proszę wypełnić formularz ręcznie, bądź przez "Wypełnij i podpisz" w przeglądarce Adobe PDF.

3. Formularz można przesłać na trzy sposoby:

- dodaj jako załącznik w zakładce "Współpraca" na dole strony.

- przesłać na: tech@kabel-link.pl

- wysłać lub dostarczyć na adres:

Kabel-Link, inż. Dawid Matych
ul. Królowej Jadwigi 28 box 5
78-200 Białogard
Woj. Zachodniopomorskie
Polska

4. Jeśli którekolwiek z punktów są niejasne, bądź niejednoznaczne w przypadku Państwa projektu, proszę go pominąć, 
bądź dopisać potrzebną opcję.

5. Formularz ma charakter orientacyjny. Im więcej informacji otrzymamy, tym precyzyjniej i szybciej ocenimy 
możliwości technologiczne i cenowe Państwa zapytania.

6. Formularz nie zaspokaja Państwa potrzeb kontaktu? Zadzwoń pod (+48) 7-3333-444-5 i umów się na spotkanie.

7. Wszystkie dane dostarczone do Kabel-Link traktujemy jako poufne. Chronimy Państwa dokumenty i myśl przed 
konkurencją.

Kabel-Link to jakość płynąca z pasji.

Produkcja:

KABEL-LINK

Królowej Jadwigi 28 box 5
78-200 Białogard
Zachodniopomorskie
Polska

KABEL-LINK  - inż. Dawid Matych
Produkcja wiązek kablowych 
Produkcja know how

office@kabel-link.pl

Telefon: (+48) 7 3333 444 5
NIP: 6692553579
Regon: 383707889

Zapraszmy na:

www.kabel-link.pl     

www.kabel-link.de    

www.kabel-link.com 

Znajdziesz nas nas: 

  Facebook       Instagram

Biuro projektowe:

KABEL-LINK

Starzyńskiego 2A/41
75-356 Koszalin
Zachodniopomorskie
Polska
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