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Zapytanie oferowe
Numer: PZ/116/R/2021 z dnia 08.07.2021
P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę
następujących drzwi rewizyjnych wraz z ramką: blacha ocynkowana gr. 0,8 - 1 mm

malowana proszkowo RAL 9016 ; po dwa zamki na klucze patentowe uniwersalne:
1. 60 szer. x 200 wys. - wymiar otworu, 68 szer. x 208 wys. - wymiar

całkowity z ramką (po dwa zamki i po 3 kpl. kluczy na każde
drzwiczki) - 7 szt.
2. 60 szer. x 140 wys. - wymiar otworu, 68 szer. x 148 wys. - wymiar
całkowity z ramką (po dwa zamki i po 2 kpl. kluczy na każde
drzwiczki) - 1 szt.
3. 60 szer. x 70 wys. - wymiar otworu, 68 szer. x 78 wys. - wymiar
całkowity z ramką (po dwa zamki i po 1 kpl. kluczy na każde
drzwiczki) - 3 szt.
4. 30 szer. x 30 wys. - wymiar otworu, 38 szer. x 38 wys. - wymiar
całkowity z ramką (po jednym zamku i po 1 kpl. kluczy na każde
drzwiczki ) - 2 szt.
W przypadku pytań technicznych proszę o kontakt z Panem Michałem Koniecznym
tel. 606 219 589
●
●

Miejsce dostawy - Piekary Śląskie, ul. Bazarowa
Termin realizacji - możliwie szybki, do uzgodnienia

Prosimy o:
●
●
●

podanie ceny netto materiałów oraz kosztów dostawy
podanie warunków płatności,
podanie terminu realizacji.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 09.07.2021 do godz. 1500 e-mailem na adres: roman@dombud.pl
Telefon kontaktowy - 32 72 19 162, tel. 728 314 956
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Osoba wprowadzająca:
Roman Janowski
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
E-mail: roman@dombud.pl
Tel: 32 72 19 162; kom. 728 314 956
Fax: 32 72 19 169
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