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Zapytanie oferowe
Numer: PZ/68/R/2022 z dnia 22.04.2022
P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących
materiałów:

1. Kostka betonowa, szara „podwójne T” o grubości 8 cm - 992 m2
2. Kostka betonowa czerwona „podwójne T” o grubości 8 cm 3.
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m2
Płyta ażurowa, szara, wymiary 50x50x10 cm - 370 m2
Kostka betonowa, grafitowa, prostokątna o wymiarach 20x10 o
grubości 8 cm - 86 m2
Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm - 240 mb
Krawężnik betonowy, najazdowy o wymiarach 15x30 cm - 21 mb
Krawężnik betonowy, najazdowy o wymiarach 15x30 cm, fazowany
2x2 cm - 48 mb
Kostka betonowa, wielowymiarowa prostokątna „Typ 2”, w kolorze
wapień dewoński, grubości 6 cm, (szczegółowe wymiary w
załączniku 1 - do pobrania na dole strony) - 113 m2
Kostka betonowa, wielowymiarowa prostokątna „Typ 3” w kolorze
szarym, grubości 8 cm, (szczegółowe wymiary w załączniku 2 - do
pobrania na dole strony) - 30 m2
Kostka betonowa „Typ 3” w kolorze „karbon” (czarny), grubości 8
cm (szczegółowe wymiary w załączniku 2 - do pobrania na dole
strony) - 28 m2
Obrzeże betonowe o wymiarach 30x8 cm - 191 mb

Miejsce dostawy - Bielsko-Biała, ul. Batorego
Termin realizacji - do uzgodnienia

Prosimy o:
●
●
●

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

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 26.04.2022 do godz. 1000 na numer fax 32 750 84 51 lub 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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