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Zapytanie oferowe
Numer: PZ/93/G/2020 z dnia 04.08.2020
P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących
materiałów:
1.Oprawa LED 39W IP65 4000K, Ra>80 – szt 3
2.Oprawa panel LED 55W IP40 nastropowy ,Opal, 4000K, Ra>80 – 13szt
3.Oprawa plafoniera LED 20W IP44 Opal, 4000K, Ra>80 – 12szt
4.Oprawa Plafoniera LED z czujnikiem RCR IP66 Opal, 4000K, Ra>80 – 2szt
1. Oprawa do montażu na elewacje , doświetlenie wejścia,LED z czujnikiem RCR IP66,
4000K, Ra>80 – 4szt
2. Oprawa LED doświetlenie stołu, Zwieszana 45W IP44, Opal, 4000K, Ra>80 – 2szt
3. Oprawa oświetlenia awaryjnego 5W, IP65, 1h, z autotestem praca na ciemno, np
Primos II AT 1C LED5, n/t – 4szt
4. Oprawa bakteriobójcza 2x30W z licznikiem czasu i i wyświetlaczem, sterowana z
pilota lub opcja bez pilota sterowana łacznikiem oświetleniowym – 2 szt
W załączniku rzut pomieszczeń i rozmieszczenie opraw.
Oferta winna zawierać proponowany typ opraw wara z z ceną jednostkową oraz karty katalogowe na
poszczególne oprawy.
Proszę wraz z ofertą o przygotowanie obliczeń natężenia oświetlenia w pomieszczeniach wewnątrz
budynku dla pomieszczeń od A.1 do A.12. Pomieszczenia B.1 – B.5 poza zakresem.
Zamawiający wymaga aby oprawy były objęte gwarancją 60mc i rękojmia 84mc, wraz z czynnościami
serwisowymi i obowiązkowymi wymianami eksploatacyjnymi w okresie gwarancji i rękojmi.
Należy wycenić kwotę na przedłużenie gwarancji i ewentualnie wymaganych czynności serwisowych.
Termin: dostawa planowana do 31.08.2020
●
●

Miejsce dostawy - Siemianowice śląskie
Termin realizacji - 31.08.2020

Prosimy o:
●
●
●
●

podanie ceny netto franco budowa
podanie warunków płatności,
potwierdzenie terminu realizacji,
okresu ważności oferty

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności
oraz certyfikaty jakości.
Prosimy o przesłanie oferty do dnia 10.08.2020r do godz. 15.00 na numer fax 032 750 84 51 lub
e-mailem zakup@dombud.pl
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Osoba wprowadzająca:
Grzegorz Pieszczek
DOMBUD S.A.
40-059 Katowice
Drzymały 15
E-mail: g.pieszczek@dombud.pl
Tel: 662272959
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