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DREWMAX
FirmaHandlowoUsfugowa
Urobku35,
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40-810Katowice

ZAPYTANIEOFERTOWE
hali.
ofertyna Robotybudowlanezwigzanez termomodernizaciq
siqz proibEo przedstawienie
Zwracamy
: 230m2.
modernizacji
Powierzchnia
parametry
techniczne:
i minimalne
zam6wienia
Opisprzedmiotu
Lp. Nazwauslugi
L

Roboty
budowlane
z
zwiqzane
termomoder
hali
nizacja

por6wnywalne
lubwyiszeod
Parametrv
1.1
wyw6zi utylizacja
starejstolarkiokiennej,
Demontaz
L.2
rygliiwkiorazobr6bek(wrazz
Monta2stolarkiokiennej,
.malowaniem
)
OKIENNE'
OPISSTOTARKI
: szer.6,0m x wys.1,65m
Oknao wymiarach
.
( 1 oknopodzielone
na6 kwater-czqsci)
lloSiokien-8szt.
kolorRAL7016.
Profilcieplyaluminiowy
Szybycieple,od wewnqtrzszybybezpieczne,

2

Roboty
budowlane
z
zwiqzane
termomoder
hali
nizacjq

2.L
wyw6zi utylizacja
starejelewacj'r,
Demonta2
2.2
orazobr6bek
Monta2nowejelewacji
GR.= 10 cm.
Z PIYTWARSTWOWYCH.O
OPISEIEWACJI
o gr.
Ptytywarstwowez rdzeniemz piankipoliuretanowej
10 cm
RAL9006
Kolorzewnqtrzny:
Biafy
Kolorwewnqtrzny:
Wymiaryelewacji
- wysoko6i- 2,25m,
- dlugo6i-24mb,
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Roboty
budowlane
z
zwiqzane
termomoder
hali
nizacjq

3.1.
ptytami
elewacji
dolnejczqSci
Wykonanie
ocieplenia
wyprawE
o grubo6ci10 cm i wykoriczenie
styropianowymi
z tynkumineralnego.
elewacyjnq
- DOTNA
CZEse
rs ELEWACJI
Wymiarymurkubetonowego:
Wysoko5i- 1,25m
Dlugo5i- 24 mb,
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4.t.
Roboty
dachuwrazz konstrukcjq.
budowlane Monta2ocieplenia
z
zwiazane
DACHU
OPISDOCIEPTENIA
termomoder
Wymiarydachu:szerokoii:- 18,50m
hali
nizacjq
-12, m
dlugoSi
Dacho powierzchni
okolo - 230m2.
pfytamiwarstwowymi
z rdzeniem
Docieplenie
pofiuretanowymo gr. 10 cm, razemz konstrukcjq
oraz
obr5bkami.

prosimy
parametrach
w podobnejklasiei r6wnorzqdnych
zaoferowania
rob6t budowlanych
W przypadku
zgodno5ci
z zam6wieniem.
o uzasadnienie
Terminwykonania/ dostawy:3I.12.20t3 rok.
oferty:3!.!2.20L3 rok
Okreswa2no6ci
rok
ofert:o2.t2.2013
Terminskladania
Kryteriumwyboru:
Przywyborzeofertyzostanqocenione:
, r cena- 100%punkt6w,
Zlo2ona
ofertapowinnazawieraico najmniej:
nazwqi adresoferenta,
w zapytaniuofertowym,
do parametr6wwyszczeg6lnionych
opisnawiqzujqcy
- terminwa2noicioferty,
- cenqofertynettoorazbruttowrazz podaniemwaluty,
- czasrealizacji
dostawy
- okresudzielanej
gwarancji
- warunkiplatno5cii dostawy,
- inle dodatkowe
oferty.
z przedmiotem
informacje
zwiqzane
firmowaoferenta.
na papierzefirmowymi opatrzonapieczqci4
Ofertapowinnabyi sporzqdzona
i podpisoferenta.
zawieraidatqsporzqdzenia
Powinna
:
ie przyjqcia
zapytania ofertowego
Potwierdzen
- potwierdzenie
Urobku35,40-810Katowice
ul. Dobrego
w siedzibie
firmypodadresem:
1. OsobiScie
przyjqcia
ofertypisemne,
- potwierdzenie
przyjqcia
ofertywyslanena adresmailowy
2. Lubadresmailowy:drewmax@interia.pl
lubfax.
Odbierajqcy:

PawelZygula
Przekazujqcy:
FHUDREWMAX

4-5-

-72-57--
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