Zapytanie ofertowe
dotyczące zakupu materiałów
Numer: PZ/
Data publikacji: 27.08.2020
Kategoria: materiały elektroinstalacyjne, elektryczne

Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl

Zapytanie oferowe
Numer: PZ/ z dnia 27.08.2020
P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących
materiałów:
1. Oprawa Disano Globo LED 1335 (4000K, 2000lm, CRI85, ok. 24W) – 10szt
2. Słup Rosa SAL-60 (h=6m, ścianka 4,2mm, fi przy podstawie 146mm, końcówka pod
oprawę fi 60mm, kolor do ustalenia z dostępnej palety RAL, przewidziany zacisk pod
bednarkę wewnątrz słupa) – 10szt
3. Elementy montażowe Rosa SAL o kodzie 4008 do fundamentu B60 ( zawierający cztery
podkładki, cztery nakrętki gwint M18x28, cztery kołpaki na nakrętki) – 10kpl
4. Tabliczka bezpiecznikowa do słupa SAL czterotorowa na trzy kable YAKY 4x35mm2 i
jeden bezpiecznik np T-1 - 10 szt

Materiały zgodnie z pozycjami ewentualnie propozycja zamienna o parametrach nie gorszych niż w
specyfikacji,
W ofercie uwzględnić koszty transportu na budowę w Jankowicach Rybnickich, ul.Równoległa 5,
w przypadku słupów pojazd powinien posiadać możliwość wyładunku HDSem lub by była możliwość
rozładunku po jednej szt ręcznie,
W ofercie dostarczyć karty katalogowe i certyfikaty,
●
●

Miejsce dostawy - Jankowice
Termin realizacji - pilne

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 28.08.20 do godz.14,00 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
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