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Zapytanie oferowe
Numer: PZ/143/G/2022 z dnia 26.10.2022

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących
materiałów:
Elementy pokrycia dachu płaskiego
 
1.Płyty twarde z wełny mineralnej gr. 12 cm (do ścian kominów, nadszybia etc), lambda
0,035 – 326 m2
2 Płyty ze styropianu EPS100 gr. 15 cm, lambda 0,035 (ściany attyki) -  355 m2
3 EPS100 gr. 8 cm, lambda 0,035 (góra murków ogniowych) - 180 m2
4 Folia paroizoacyjna 0,2 mm – 1400 m2
5 Styropian EPS100, lambda 0,035, gr. 20 cm – 1320 m2
6 Welon z włókna szklanego 120g/m² – 2200 m2
7 Membrana dachowa TPO gr. 1,5 mm, kolor RAL 9016 – biały, SRI (wskaźnik odbicia
słonecznego=99) – 2200 m2
7a Membrana dachowa PVC gr. 1,5 mm, kolor RAL 9016 – biały, SRI (wskaźnik odbicia
słonecznego=99) np. (RoofMAster Vinntex MP 1.5). Jako alternatywa dla pozycji wyżej – 2200
m2
8 Łączniki mechaniczne do mocowania membrany do płyty stropu (żelbet) np. GOK+WBT.
Długość i
ilości wg opracowania projektu od dostawcy łączników. Szacunkowo ok. 6 700 szt.
9 Płyty OSB gr. 18 mm – 180 m2
10 Blacha stalowa ocynkowana powlekana kolor grafitowy, gr. 0,5 mm – 245 m2
11 Kominki wentylacyjne dla dachów z pokryciem membraną (przyjmuje 1 szt. na ok. 50 m2
dachu).
Kolor kołnierza pod kolor membrany – biały – 28 szt.
12 Przelewy awaryjne systemowe, przekrój kwadratowy h-100mm, grubość ogniomuru z
ociepleniem 59 cm – 17 szt.
 

Miejsce dostawy - Opole, Chmielowicka●

Termin realizacji - Proszę zaproponować możliwie najszybszy●

        Prosimy o:
podanie ceny netto franco budowa●

podanie warunków płatności,●

potwierdzenie terminu realizacji,●

okresu ważności oferty●

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności
oraz certyfikaty jakości.
Prosimy o przesłanie oferty do dnia 28.10.2022r  do godz. 12.00 na numer fax 032 750 84 51 lub
e-mailem zakup@dombud.pl
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Osoba wprowadzająca:
Grzegorz Pieszczek

DOMBUD S.A.
40-059 Katowice

Drzymały 15
E-mail: g.pieszczek@dombud.pl

Tel: 662272959
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