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Zapytanie oferowe
Numer: PZ/37/R/2022 z dnia 09.03.2022

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę
następującej letniej odzieży i trzewików:

 

Ubranie robocze: bluza i spodnie ogrodniczki: Kolmar lub inne tej samej lub1.
wyższej jakości. Nadruki białe w technice Flex: na plecach bluzy logo firmy
DOMBUD z podpisem DOMBUD o wym. ok. dł. 27cm, wys. 18cm, z przodu
bluzy na piersiach z lewej strony logo firmy DOMBUD z podpisem DOMBUD o
wym. ok. dł. 8cm, wys. 5,5cm i z przodu spodni na piersiach logo firmy
DOMBUD bez podpisu DOMBUD o wym. ok. dł. 6cm, wys. 3cm, proporcje
nadruków zgodnie ze wzorem logo firmy DOMBUD   -   ok. 250 kpl.
Koszulki T-shirt np. firmy SOLS: 100% bawełna, gramatura 190, krótki2.
rękaw, w kolorach: jasnozielonym, czerwonym, błękitnym, żółtym. Nadruki
sitodruk w kolorze białym: logo firmy DOMBUD na plecach o wym. ok. 22 x 14
cm, małe logo firmy DOMBUD o wym. ok. 8 x 5cm na piersi + "słoneczko",
zgodnie z załącznikiem 1.  -   ok. 500 szt.
Trzewiki robocze ROCK GRANITE S3 lub inne tego samego lub wyższego3.
standardu   -   ok. 250 par

 

Załącznik do pobrania na dole strony pod słowem "Załączniki:" 
 

Prosimy o przesłanie wzorów ofertowanych ubrań roboczych i
trzewików.
 

Sposób realizacji   -   Wykonawca na podstawie wykazu skompletuje●

dla każdego pracownika jedną paczkę, opisaną jego imieniem i
nazwiskiem (worek plastikowy), zawierającą właściwych rozmiarów: 1
komplet ubrania roboczego (kurtka i spodnie) + 1 parę trzewików
roboczych +  2 szt. t-shirtów. Paczki zostaną dostarczone do
Siemianowic Śląskich, ul. Budowlana 4

 

Termin realizacji   -   do uzgodnienia (marzec/kwiecień, 2022)●

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

podanie warunków płatności,●

podanie terminu realizacji.●
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Zastrzegamy sobie prawo zamówienia wybranych pozycji.

Prosimy o przesłanie ofert do dnia 14.03.2021 do godz. 1400  e-mailem.na adres:
roman@dombud.pl

 

Wzory ubrań i trzewików prosimy o przesłanie do dnia 15.03.2022 do godz. 14.00
na adres:  P.B.DOMBUD S.A.

 40-059 Katowice, ul. Drzymały 15, pokój 201,  Roman Janowski tel. 728 314 956

 

Telefon kontaktowy - 32 72 19 162, tel. kom. 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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