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Zapytanie oferowe
Numer: PZ/339/EA/2022 z dnia 21.09.2022

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących
materiałów:
1. Wykonanie, dostawa oraz montaż 28 szt. drzwi wejściowych 90 cm do mieszkań (otwór montażowy
103x207 cm) wraz z kompletnym systemowym wyposażeniem z uwzględnieniem poniższych
wytycznych:
 
1.1 Drzwi PORTAEXTREME RC3 typ I, wzór: płaskie, okleina Cpl 0,2 mm kolor STD PORTA 
ORZECH NATURALNY  grupa I, odporność na włamanie klasy „RC 3” normy europejskiej ENV,
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA Rw =37DB , zamek listwowy hakowy WINKHAUS,  wkładki klasy
„C”, klamka SAFE z szyldem antywłamaniowym, dwie wkładki patentowe, cztery bolce
antywyważeniowe. Ościeżnica metalowa kątowa do nakładki projekt PREMIUM, malowana
proszkowo w kolorze RAL 8028 MATOWY std PORTA grupa I, osiem dybli montażowych,
próg metalowy ze stali nierdzewnej w wersji poszerzonej 120 mm  L90-16 P90-11   -  27 szt.
1.2 Drzwi PORTAEXTREME  RC3  typ I, wzór: płaskie, okleina Cpl 0,2 mm kolor
DWUKOLOR STD PORTA  ORZECH NATURALNY  grupa I  OD STRONY WĘŻSZEJ
WEWNĘTRZNEJ ,OD STRONY ZAWIASOWEJ BIAŁY , odporność na włamanie klasy
„RC 3”  normy europejskiej ENV, IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNARw =37DB, zamek listwowy
hakowy WINKHAUS,  wkładki klasy „C”,klamka SAFE z szyldem antywłamaniowym, dwie
wkładki patentowe, cztery bolce antywyważeniowe. Ościeżnica metalowa kątowa do nakładki
projekt PREMIUM , malowana proszkowo w kolorze RAL 9003 MATOWY std PORTA grupa I,
osiem dybli montażowych, próg metalowy ze stali nierdzewnej w wersji poszerzonej 120 mm 
PRAWE -1  - 1 szt.
1.3 Ościeżnica – nakładka, okleina CPL 0,2 mm orzech naturalny, przykładowy  zakres
szerokości muru  242-262 262-282  mm z opaskami NIESTANDARDOWYMI  8 cm  8 cm 25
cm      - 28 szt.
1.4  WYKONANIE NIESTANDARDOWE: kątowniki w nakładkach - łączone ze sobą na kąt
prosty, gdzie piony są wyższe, a kątownik poziomy jest zamontowany pomiędzy nimi i jest
dodatkowo wpuszczony o 3 mm głębiej niż kątowniki pionowe przez co nie licuje się w jednej
płaszczyźnie
z kątownikami pionowymi. Górna krawędź kątowników pionowych jest surowa i nie jest
oklejona okleiną cpl    - 28 szt.
1.5 Wkładka patentowa budowlana    - 28 szt.

1.6 Montaż drzwi   - 28 szt.
2   Wykonanie, dostawa oraz montaż 6 szt. stalowych drzwi technicznych  z uwzględnieniem
poniższych wytycznych:
2.1 Drzwi techniczne przeciwpożarowe 90 cm, jednoskrzydłowe Classic EI30" pełne,
płaskie, wypełnienie wełna mineralna, uszczelka pęczniejąca przeciwpożarowa w ościeżnicy,
ościeżnica stalowa narożnikowa, malowane w kolorze RAL7035. Klamka antyzaczepowa
przeciwpożarowa w kolorze czarnym ,,DWA ZAWIASY, w tym  JEDEN ZAWIAS SPRĘŻYNOWY 
LEWE-3 PRAWE -2 (otwór montażowy 102 x 206 cm)  - 5 szt.
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2.2 Drzwi techniczne  przeciwpożarowe 100 cm,  jednoskrzydłowe Classic EI30"
pełne, płaskie, wypełnienie wełna mineralna,uszczelka pęczniejąca przeciwpożarowa w
ościeżnicy,ościeżnica stalowa narożnikowa,malowane w kolorze RAL7035 Klamka
antyzaczepowa przeciwpożarowa w kolorze czarnym,,DWA ZAWIASY w tym  JEDEN ZAWIAS
SPRĘŻYNOWY  PRAWE-1 (otwór montażowy 112 x 206 cm)   - 1 szt.
2.3 Wkładka 36/41    - 6 szt.

2.4 Montaż drzwi   - 6 szt.
 
Dokumentacja w załączniku

Miejsce dostawy  - Katowice, ul. Barbary 17●

Termin realizacji  - listopad/grudzień 2022●

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 23.09.2022 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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