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Zapytanie oferowe
Numer: PZ/ 204 /E/2020 z dnia 27.07.2020
P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących
materiałów:
Proszę o wycenę wraz z prefabrykacją i dostawą rozdzielnicy elektrycznej zgodnie ze schematem i
opisem(oznaczonej jako TB).
-rozdzielnica 72 moduły, wykonanie podtynkowe, IP44, drzwi metalowe, malowane proszkowo z
zamkiem, białe,
- w rozdzielnicy zabudować punkt rozdziału PEN na PE i N,
- zasilanie przychodzi p/t kablem YDY 4x10mm2 od dołu,
- odejścia obwodów dół i góra p/t,
- zamykanie na zamek z kluczykiem, np nr 1333,
W Tablicy TB należy zabudować m.in.:
-rozłącznik izolacyjny wyposażony w wyzwalacz wzrostowy 230VAC,
-automatyczny przełącznik faz,
-ochronniki przeciwprzepięciowe klasy C,
-wyłączniki nadprądowe dla poszczególnych obwodów,
-wyłączniki różnicowo prądowe o prądzie różnicowym 30mA
-oraz inne elementy zgodne ze schematem ideowym,
-elewacja powinna zawierać listwę nad aparatami umożliwiającą włożenie wydrukowanego opisu lub
naklejane opisy, schemat powykonawczy z opisami wklejony wewnątrz rozdzielni na drzwiach,
-wykonać odejście z punktu rozdziału linką miedzianą (kolor żółto-zielony) 10mm2 z zapasem 0,5m
zakończona zaprasowana tulejką poza obudowę z dołu do głównej szyny uziemiającej,
-dodatkowo dołożyć po dwa wyłączniki nadmiarowoprądowe B16A 1P przyłączone do wyłącznika
różnicowoprądowego ozn. na schemacie jako FI1 i FI3.
Osprzęt w rozdzielnicy: ETI, Moeller/Eaton, ABB, Legrand, Hager, Schrack, Schneider, F&F
Proszę w ofercie o podanie wymiarów wnęki(w,s,g) jaką trzeba przygotować celem osadzenia
rozdzielni w ścianie.
Oferta na rozdzielnię z prefabrykacją powinna zawierać oprócz ceny szkic z wymiarami i widokiem
elewacji z rozmieszczeniem aparatów, certyfikatem, czas oczekiwania na prefabrykacje od
zamówienia
●
●

Miejsce dostawy - Siemianowice Śląskie, u. 1-go maja 9
Termin realizacji -do 10.08.2020

Prosimy o:
●
●
●

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

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.
Prosimy o przesłanie oferty do dnia 29.07.2020 godz. 7.00na numer fax (32) 750 84 51 lub
e-mailem
Telefon kontaktowy 728 314 954 lub (32) 7219 161

Wygenerowano: 20-04-2021 11:05:46

1/3

www.dombud.pl

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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