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Zapytanie oferowe
Numer: PZ/206/R/2022 z dnia 25.10.2022

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

Szafa wnękowa bez pawlacza 2-drzwiowa o wym. 0,70x2,80m w1.
ilości 2 szt.
Szafka kuchenna stojąca 1-drzwiowa z blatem o wym. 0,60x0,90m w2.
ilości 1 szt. 
Szafka kuchenna stojąca 2-drzwiowa z blatem o wym. 0,90x0,90m w3.
ilości 4 szt.
Szafka stojąca 1-drzwiowa o wym. 0,30x0,90m w ilości 2 szt.4.
Szafka stojąca 1-drzwiowa o wym. 0,40x0,90m w ilości 3 szt. 5.
Szafka stojąca 1-drzwiowa o wym. 0,60x0,90m w ilości 7 szt.6.
Szafka umywalkowa o wym. 0,90x0,90m w ilości 4 szt.7.
Szafka umywalkowa o wym. 0,60x0,90m w ilości 7 szt. 8.
Szafka zlewozmywakowa narożna o wym. 0,90x0,90m w ilości 1 szt.9.
Szafka zlewozmywakowa narożna o wym. 0,80x0,90m w ilości 5 szt. 10.
  

 
UWAGI: Kolor korpusu – (zalecane: jasna sosna). Blaty koloru - (zalecane: nubian jasny). Ilość
półek w szafkach dowolna. Zawiasy w szafkach nakładane.
Możliwość zmiany zawiasów, kolorów oraz ilości półek – po uprzednim uzgodnieniu
telefonicznym. Wszystkie szafki o głębokości około 50-60cm.
 
Wszelkie pytania proszę kierować do inż. budowy Pana Szymona Rojka tel. 606 311
013
 

Miejsce dostawy  -   Szpital w Raciborzu●

Termin realizacji  -   do uzgodnienia (grudzień 2022)●

 
Prosimy o:

podanie ceny netto materiałów, ceny netto dostawy i montażu●

podanie warunków płatności,●

podanie terminu realizacji.●

 
Prosimy o przesłanie oferty do dnia 28.10.2022 do godz. 1100 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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