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Zapytanie oferowe
Numer: PZ/17/MZ/2018 z dnia 10.05.2018
P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących
materiałów:
1 Ławki zewnętrzne A– prostokątny o wymiarach 300x50cm, wolnostojący , osadzony na własnym fundamencie o
pochylonych bocznych płaszczyznach. Konstrukcja nośna stalowa z profili otwartych spawanych z sobą. Elementy
siedziska i okładziny maskującej konstrukcje nośną to deski z drewna egzotycznego typu badi lub bangkirai. Elementy
stalowe ocynkowane ogniowo, pokryte farbą wierzchnią do malowania pow. ocynkowanych w kolorze
szarym(malowanie proszkowe) 4 szt.
2.Ławki zewnętrzne B – zintegrowane ze stolikiem wysokość 80 cm szerokość 202 cm, wolnostojący , osadzony na
własnym fundamencie. Konstrukcja nośna stalowa z profili stalowych spawanych z sobą. Konstrukcja z rur 76,1x3,6
Elementy siedziska (okrągłe) i okładziny maskującej konstrukcje nośną to deski z drewna egzotycznego typu badi lub
bangkirai .Elementy stalowe ocynkowane ogniowo, pokryte farbą wierzchnią do malowania pow. ocynkowanych w
kolorze szarym(malowanie proszkowe).Blat stolika szlifowany zaimpregnowany specjalnym lakierem. Obrzeża i
narożniki okala aluminiowy profil o zaokrąglonych krawędziach.
8 szt.
3.Kosz na śmieci – wolnostojący, osadzony na własnym fundamencie. Konstrukcja nośna stalowa z profili
zamkniętych,osłoniętych blachą. Pojemnik na worek ruchomy z blachy ze stali nierdzewnej mocowany z konstrukcją
kosza poprzez zawiasy i zaczep blokujący. Elementy stalowe nośne ocynkowane ,a następnie pokryte farbą
wierzchnią do malowania pow. ocynkowanych ogniwo w kolorze szarym (malowanie proszkowo). Elementy pojemnika
kosza ,zawiasy , zaczepy ,obręcz ze stali nierdzewnej ferrytycznej szczotkowanej, 6 szt.
4.Płotek drewniany – drewno sosnowe impregnowane , wymiary 45x65x120 lub 50x250- 28 mb
5.Płotek wiklinowy – wysokość 20 cm + 25 cm palik wchodzący w podłoże , dł. 120 cm -50 mb
6.Skrzynka drewniana na zioła – materiał impregnowany , wymiary 38x30x18- 10 szt.
7.Uniwersalna bramka do piłki nożnej i ręcznej szt.2 – profesjonalna stalowa wzmocniona (2 m x3 m ) , z łukami
stałymi , cynkowana , siatka do piłki nożnej i ręcznej standard z piłkochwytem (szt.2) , grubość splotu siatki 3-3,5 mm
, tuleje montażowe z adapterami do bramek (profil 80x80 mm) z 4 szpilkami do łuków- 2 szt.
8.Obrzeże ogrodowe trimbord lub równorzędne -232 mb
9.Kamień ozdobny -5 szt.

●
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Miejsce dostawy - Wręczyca Wielka, ul. Sportowa
Termin realizacji -01.07.2018

Palety jednorazowe bezzwrotne.
Prosimy o:
●
●
●

podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
podanie warunków płatności,
potwierdzenie terminu realizacji.

Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.
Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.
Prosimy o przesłanie oferty do dnia 14.05.2018 do godz. 14:00 na numer fax (32) 750 84 51
lub e-mailem.
Telefon kontaktowy 666 027 726 lub (32) 7219 164
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Osoba wprowadzająca:
Elżbieta Janik
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
E-mail: ela@dombud.pl
Tel: 32 72 19 161; kom. 728 314 954
Fax: 32 72 19 169
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