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Zapytanie oferowe
Numer: PZ/4/G/2021 z dnia 29.09.2021
P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

Szlifierka kątowa akumulatorowa np: Bosch GWS 18V-10 , 18V, tarcza 125mm, gwint
M14, min 9000obr/min, narzędzie, 2 x aku 5Ah, walizka, ładowarka – 2 sztMłot
udarowo-obrotowy sds+ akumulatorowa Bosch GBH 18V-26F, 18V, 2,6J, sds+
narzędzie 2xaku 6Ah, futerko,walizka, ładowarka – 2 szt.
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa np: Bosch GSR 18V-60C , 18V, 30/60Nm, 2 biegi
narzędzie 2xaku 5Ah, walizka, ładowarka – 2 szt.Pozycje 1-3 akumulatory
kompatybilne między narzędziami, 2 x dodatkowa torba na narzędzia
4. Szlifierka kątowa np: GWS 17-125 CIE ,230V,ok 1700W, tarcza 125mm,

mocowanie M14 – 4 szt.
5. Młot udarowy sds max np: GBH 5-40 D 230V, ok 1100W, ok 8,5J, max 5,6kg – 3
szt.
6. Młot udarowy sds+ ( funkcje: wiercenie, wiercenie z udarem, kucie bez
wiercenia) np: GBH 2-26 DFR ,futerko na wiertła zwykłe, 230V, ok 800W, ok 2,7J – 4
szt.
7. Odkurzacz uniwersalny z mozliwościa podpięcia bruzdownicy np : GAS 35L AFC
lub , Metabo ASR 35l ACP , filtr przystosowany do pyłu gipsowego, tynków, funkcja
automatycznego oczyszczania
filtra, min 1200W, wąż min 4m fi35mm, rura
składana sztywna, dysza gumowa, do fug, do podłogi na włosiu, dysza wąska, dysza
szeroka, okragła szczotka, adapter do bruzdownicy – 1szt.
8. Opalarka np Makita HG6531CK, 230V, min 2000W, dodatkowe dysze, akcesoria,
wałek, walizka – 2 szt.
9. Szlifierka kątowa z regulacja obrotów np: GWS 15-125 CIEP ,230V,min. 1500W,
2800-11500 obr/min, tarcza 125mm, mocowanie M14 – 1 szt.
10. Młot udarowy sds max np: GBH 12-52 D 230V, ok 1700W, min 18J, ok 11,5kg – 1
szt.
11. Szlifierka kątowa tarcza fi 230mm np: GWS 26-230 JH ,230V,min 2500W, tarcza
230mm, mocowanie M14 , softstart, rękojeść antywibracyjna– 1 szt.
12. Myjka wysoko ciśnieniowa z osprzętem, zimna woda, min. 150bar, 230V, min
2300W, min. 500l – 1 szt.
●

●

Miejsce dostawy – Katowice, ul. Drzymały 15
Termin realizacji – Proszę zaproponować możliwie najszybszy

Prosimy o:
●

●

●

●

podanie ceny netto franco budowa
podanie warunków płatności,
potwierdzenie terminu realizacji,
okresu ważności oferty
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Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację
Zgodności oraz certyfikaty jakości.
Prosimy o przesłanie oferty do dnia 01.10.2021r 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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