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Zapytanie oferowe
Numer: PZ/335/EA/2021 z dnia 29.11.2021

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących
materiałów:

Kołki do mocowania elewacyjnych płyt styropianowych z wbijanym1.
trzpieniem metalowym dł. 160 mm   - 800 szt.
Kołki do mocowania elewacyjnych płyt styropianowych z wbijanym2.
trzpieniem metalowym dł. 280 mm   - 600 szt.
Systemowe łączniki do mocowania termoizolacji (płyt3.
styropianowych EPS100 przez kliny spadkowe) na podstawie
opracowanego przez dostawce projektu, przykładowy system np.
system GOK+WBT, łączniki mocowane do wylewki betonowej gr.10,0
cm    – 1 kpl.

Warstwy Dachu (5A/1):
- Membrana Plastfoil ECO 1,5 mm
- Geowłóknina
- Kliny spadkowe EPS100 (wg przewidzianych spadków) – w załączeniu projekt
klinów (gr. od 2-28,5 cm)
- Druga warstwa styropianu EPS 100, gr. 12,0 cm
- Pierwsza warstwa styropianu EPS 100, gr. 12,0 cm
- Paroizolacja Rockfol SK 18234 II
- Strop typu filigran gr, 16,0 cm, grubość warstwy nadbetonu 10,0 cm
UWAGA! Przekroje dachu i rzut dachu w załącznikach
W spawach technicznych kontakt z kierownikiem budowy Panem Michałem Kapszewiczem tel.
666 027 735

Miejsce dostawy  - Bielsko Biała, ul. Stefana Batorego 24●

Termin realizacji  - 01.12.2021●

Prosimy o:
podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,●

podanie warunków płatności,●

potwierdzenie terminu realizacji.●

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.
Prosimy o przesłanie oferty do dnia 30.11.2021 do godz.9:00  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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