
Zapytanie ofertowe
dotyczące zakupu materiałów

Numer: PZ/240/EA/2021
Data publikacji: 16.09.2021

Kategoria: materiały izolacyjne

Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl



Zapytanie oferowe
Numer: PZ/240/EA/2021 z dnia 16.09.2021

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących
materiałów:
1. Wełna mineralna lamelowa o współczynniku λ=0,038 W/mK, gr. 5 cm na kleju, na wykonanie
docieplenia od dołu stropu garażu podziemnego kondygnacji -1 w miejscach wysuniętych poza obrys
kondygnacji parteru -  1520 m2,
2. Wełna mineralna lamelowa o współczynniku λ=0,038 W/mK, gr. 6 cm na kleju, na wykonanie
docieplenia od dołu stropu garażu podziemnego kondygnacji -1 w miejscach pod kondygnacją parteru
- 1530 m2,
3. Wełna mineralna lamelowa o współczynniku λ=0,038 W/mK, gr. 10 cm na kleju, na wykonanie
docieplenia od dołu stropu parteru w komórkach lokatorskich   - 335 m2,
4. Wełna mineralna płytowa o współczynniku λ=0,038 W/mK, gr. 3 cm na kleju, na wykonanie
docieplenia ścian klatek schodowych i korytarzy - 850 m2,
5. Wełna mineralna płytowa o współczynniku λ=0,038 W/mK, gr. 10 cm na kleju, na wykonanie
docieplenia szachtów od strony wewnętrznej nad garażem podziemnym, na poziomie ścian parteru  -
125 m2.

Miejsce dostawy  - Tychy, Al. Bielska 105●

Termin realizacji  - PILNE! (podać możliwą realizację od zamówienia)●

             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 23.09.2021 do godz. 10:00 na numer fax (32) 750 84 51
 lub e-mailem.
Telefon kontaktowy  666 027 726 lub (32) 7219 166
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Osoba wprowadzająca:
Elżbieta Akczyńska

PB DOMBUD SA
40-059 Katowice

Drzymały 15
E-mail: eakczynska@dombud.pl

Tel: 32 72 19 166; kom. 666 027 726
Fax: 32 72 19 169
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