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Zapytanie oferowe
Numer: PZ/117/JT/2020 z dnia 23.07.2020
P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących
materiałów:
Rynny 100 mm z PVC w kolorze szarym:

• 1 odcinek: 7,50 mb + 1 lej spustowy + 2 denka (1 lewe + 1 prawe) + ilość uchwytów (szt/mb) wg
1

wytycznych producenta danego systemu

17

mb

• 3 sztuki po 4 mb + regulowane uchwyty (łącznie 9 sztuk) do ścian murowanych (pod docieplenie gr 15 cm)

12

mb

3

Czyszczak rur spustowych rynien jw. z pcv w kolorze szarym - 3 sztuki

3

sztuki

4

Wpust dachowy wewnętrzny dn 150 mm, dwuczęściowy, ogrzewane, z kołnierzami i koszami filtrującymi

2

szt

• 4 szt kolanek 90 stopni do rur spustowych o średnicy dopasowanej do średnicy przyłączeniowej wpustów
• 4 szt uchwytów do ścian murowanych (bez docieplenia)

8

mb

Czyszczak do rur spustowych wpustów dachowych jw. z pcv w kolorze szarym

2

sztuki

• 2 odcinek: 9,50 mb + 2 leje spustowe + 2 denka (1 lewe + 1 prawe) + ilość uchwytów (szt/mb) wg
wytycznych producenta danego systemu

2

Rury spustowe rynien (z poz. 1) z PCV w kolorze szarym podłączone do lejów spustowych jw.:

Rury spustowe wpustów dachowych (z poz. 2) wewnętrznych dn 150 jw:

• 2 sztuki rur spustowych 4 mb do podłączenia wpustów dachowych – dopasowane do średnicy
5

6

przyłączeniowej wpustów

●
●

Miejsce dostawy - Siemianowice Śl.
Termin realizacji - 07.08.2020

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 24.07.2020 do godz.15,00 na numer fax (32) 750 84 51
lub e-mailem.
Telefon kontaktowy 666 027 727 lub (32) 7219 165
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Osoba wprowadzająca:
Joanna Tyszkowska
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
E-mail: joannat@dombud.pl
Tel: 32 721 91 67
Fax: 32 750 84 51
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