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Zapytanie oferowe
Numer: PZ/9/G/2023 z dnia 17.01.2023

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących
materiałów:
Zestawienie materiałów do wykonania okładziny z płytek (bez uwzględnienia zapasu na docinki):
1. Płytka podłogowa typ A, gres 60x60 cm, gr. 8 mm, R13, kolor szary – ilość 116 m2
2. Płytka podłogowa typ B, gres 60x60 cm, gr. 8 mm, R12, kolor szary – ilość 568 m2
3. Płytka podłogowa typ C, gres techniczny 45x45 cm, gr. 8mm, R12, kolor jasnoszary – ilość
33 m2
4. Płytka podłogowa typ D, gres techniczny 45x45 cm, gr. 8mm, R12, kolor grafit – ilość 265
m2
5. Płytka podłogowa typ E, gres techniczny 45x45 cm, gr. 8mm, R11, kolor jasnoszary – ilość
101 m2
6. Płytka ścienna typ 1, gres 45x45 cm, kolor biały lub jasnoszary – ilość 1101 m2
7. Płytka ścienna typ 2, ceramika 30x30 cm, kolor biały – ilość 37 m2
8. Cokoliki (szczegóły wyjaśnię jeszcze podczas rozmowy telefonicznej):
– gresowy typ 1 – wys. 10cm, gr. 8mm, kolor szary dopasowany do koloru posadzki
betonowej – 858 mb
– z płytki typ B – 403 mb
– z płytki typ D – 398 mb
– z płytki typ E – 97 mb
9. Grunt pod płytki – na ilość ok. 2250 m2 płytek
10. Klej elastyczny mrozoodporny – na ilość ok. 2250 m2 płytek
11. Fuga elastyczna – na ilość ok. 2250 m2 płytek
12. Folia w płynie – na ilość ok. 599 m2 płytek
13. Listwa wykończeniowa do płytek ściennych kolor biały lub jasnoszary – 72 mb
Parapety wewnętrzne z konglomeratu – 164 szt długość 120cm szerokość 55cm, kolor do wybrania
przez Inwestora
Płytki do akceptacji przez inwestora
 

Miejsce dostawy - Kraków, ul. Składowa●

Termin realizacji - I i II Etap ok. 15 .02.2023 III etap ok. 20.05,  IV etap ok.●

20.07.2023 , V Etap ok. 20.09.2023 - ilości na etapy w załączniku

        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 19.01.2023r  do godz. 15.00 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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