
pieczęć firmy

OFERTA

19-OFR/0459(WOJTE)Nr

2019-07-05  Mysłowice
data i miejsce wystawienia dokumentu

Sprzedawca: "G.M." - GRYT MICHAŁ
Adres: 41-409 Mysłowice, Kościelniaka 26a
NIP: 634-006-98-38
Tel.: +48 (32) 225 11 64
www: www.namioty.katowice.pl
e-mail: namioty@gm.katowice.pl

Nabywca: Małgorzata Nowakowska Sołtys Wsi Wieńkowo
Adres:

Lp. Nazwa Ilość Jm
Cena
netto

Wartość
netto

Stawka
VAT

1 Stelaż namioty 3,0x9,0 Typ: MIX 1 kpl 2 194,50 2 194,50 23%

2 Dach namiotu 3,0x9,0 Poliester 1 szt 931,00 931,00 23%

3 Ściana boczna 3,0x2,0 Poliester 2 szt 82,65 165,30 23%

4 Ściana boczna 9,0x2,0 Poliester 1 szt 247,00 247,00 23%

5 Transport C 1 usł 200,00 200,00 23%

Razem do zapłaty:  4 597,49 PLN

Słownie: cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych czterdzieści dziewięć groszy
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Kompletny baldachim zawiera:

   Stelaż

   Powłokę górną

   Ściany boczne – ( ilość wg zamówienia)

   Opakowanie standard

   Instrukcję montażu

Koszty dodatkowe - opcjonalne:

   Koszt transportu

   Koszt nadruku – wycena indywidualna

Akcesoria dodatkowe:

   Okno witrażowe z foli mrozoodpornej w ścianach bocznych – 25,00zł / m2

   Okno panoramiczne z foli mrozoodpornej w ścianach bocznych – 23,00 zł /m2

   Drzwi standard na zamek lub rzep w ścianie bocznej – 20,00 zł netto

   Obciążniki –betonowy / piaskowy 15 kg – 50,00 zł / 35,00 zł / 1 sztukę

   Szpilki mocujące do podłoża – stalowe, cynkowane galwanicznie – 10,00 zł / 1 sztukę

   Daszki standard 70cm

   Stoły handlowe – konstrukcja ekspresowa

   Flagi z nadrukiem– aluminiowy stelaż, montowany do nogi namiotu

Zaletami produktu typu baldachim GM są:

   możliwość bardzo szybkiego montażu i demontażu, wystarczy 10 minut dla dwóch osób
   konstrukcja jest jedno-częściowa, co eliminuje problem zgubienia pojedynczego elementu
   wysoka jakość oferowanego produktu
   możliwość zindywidualizowania i dostosowania namiotu do potrzeb Klienta, poprzez szeroki wybór wymiaru zadaszenia, kolorystyki, ilości ścian bocznych,
okienek lub drzwi w ściankach bocznych
   ścianki dopinane na rzep – łatwe w montażu i demontażu

Informacje techniczne:

      Stelaż stalowy- wykonany jest z wysokiej jakości stali cynkowanej galwanicznie. Zapewniamy jeszcze dłuższą trwałość oraz zwiększoną estetykę, dzięki
dodatkowemu powleczeniu każdej pasywacji lakierem HESSTOP. Posiadamy certyfikat jakości wykonania powłok oraz stałego monitoringu niemieckiej firmy
DR.HESSE GMBH&CIE KG BIELEFELD. Od stycznia 2006 posiadamy certyfikat zarządzania jakością ISO 9001-2000 na wykonywanie usług
galwanicznych.

      Stelaż aluminiowy- wykonany jest z wysokiej jakości aluminium. Szable podobnie jak w namiotach stalowych mają kształt płaskoowalu, co eliminuje
przecinanie powłoki namiotowej (powodują to ostre krawędzie np. w namiotach z profili prostokątnych). Wewnątrz profili znajdują się specjalnie zaprojektowa
ne wzmocnienia, co powoduje wyjątkową trwałość.

      Stelaż MIX (stalowo-aluminiowy)– płasko owalne aluminiowe szable i specjalnie zaprojektowane wzmocnienia, powodują wyjątkową trwałość. Stalowe
nogi namiotu pozwalają na zachowanie relatywnie niskiej ceny przy wysokiej jakości stelaża. Jest to najczęściej wybierany wariant stelaża.

      Wysokość konstrukcji stelaża- standardowo wysokość namiotu w prześwicie jest regulowana od - 1,66 - 1,73 - 1,81 - 1,89 - 1,99 - 2,05 - 2,12.
Wysokość zadaszenia po złożeniu to 1,55 m. Za dopłatą istnieje możliwość wykonania stelaża o wysokości maksymalnej prześwitu 2,40, po złożeniu stelaż
ma wysokość 1,65m.

Powłoka  standardowo wykonana jest z materiału typu wodoodporny poliester impregnowany. Dla bezpieczeństwa użytkowania, każda powłoka posiada
pętelki pod odciągi.

Kolorystyka:  biały, krem, żółty, pomarańczowy (jaskrawy i ceglasty), czerwony, bordo, zielony (trawiasty, ciemna zieleń), szafir, szary, czarny oraz pasy;
biało-czerwony, biało-niebieski, biało-zielony, biało-żółty

Gwarancja:  stelaż 24 miesięcy, powłoka + ściany boczne 12 miesięcy, nadruk 3 miesiące

Forma płatności:  gotówka , przedpłata lub pobranie, jednostki budżetowe przelew 14 dni.

Terminy realizacji:  Do uzgodnienia - od 24 godzin do 14 dni roboczych.

Oferta zachowuje ważność 14 dni 

Dział sprzedaży
tel.: +48 (32) 225 15 39 wew. 16 lub 20
email.: handel@gm.katowice.pl

Kierownik działu sprzedaży
Piotr Cerek
tel.: +48 797 186 051
email.: handel@gm.katowice.pl
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