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Žádost o cenovou nabídku Zapf Daigfuss (Anfrage)

Identifikační údaje poptávajícího (Identifizierungsangaben des Anfragenden)

Název firmy / jméno osoby
Firma/ Auftraggeber
Ulice, č.p.
Straße, Nr.
Město, PSČ
Ort / PLZ
Kontaktní osoba
Ansprechpartner
Telefonní číslo
Telefonnummer
Email

Objekt

Požadované přílohy
Abychom Vám mohli nabídku zpracovat, zašlete nám prosím Váš výkaz výměr, rozpočet, nebo požadované množství jednotlivých druhů
materiálů. Pokud takové podklady nemáte k dispozici, zašlete projektovou dokumentaci ve fázi DSP nebo DPS. Na základě studie či DUR
nelze zpracovat seriózní nabídku.

Spolu s vyplněním formuláře budeme dále potřebovat podklady ve formátu pdf. Především dobře okótované půdorysy a řezy, případně další
podklady které upřesňují provedení detailů zdiva (pata založení, věnce, výpisy překladů apod.). Popřípadě lze zaslat i vlastní výpočet či
rozpočet. Vše nám prosím zašlete na adresu svoboda@kalksandstein.cz

Prosím, berte na vědomí, že výpočet není dokonalým odrazem reality. Na stavbě je řada míst, jejichž provádění nelze výpočtem odhadnout
(např. řezání bloků ve štítech). Tento návrh nenahrazuje projekt, rozpočet, výkaz výměr ani přípravu výroby. Opakované požadavky na
změny výpočtu mohou být zpoplatněny dle aktuální hodinové sazby.

Souhlas se zpracováním osobních údajů: Data z tohoto formuláře a zaslané dokumentace budou zpracovávány za účelem poskytnutí
služeb, poradenství apod. v souvislosti s vypracováním cenové nabídky, návrhu rozpisu materiálů.

Erforderliche Unterlagen:

Bitte sehr, senden Sie uns Ihre Anbaufläche, Übersicht oder erforderliche Menge der einzelnen Baumaterialien, damit wir ein Angebot für Sie
bearbeiten können. Falls Sie keine solche Unterlagen haben, senden Sie uns bitte Ihre Projektunterlagen für DSP oder DPS Phase des
Projekts in einem pdf* Format. Es sollen hauptsächlich Grundriße und Querschnitte mit korrektweise Bemassungen, eventuell weitere
Unterlagen, die die Ausführung der Baudetaile des Mauerwerks angeben (Fersenmauerwerk, Kränze, Sturzliste usw.) sein. Es ist leider nicht
möglich ein seriöses Angebot aufgrund einer Baustudie oder DUR zu bereiten. Senden Sie bitte Ihre Unterlagen an:
svoboda@kalksandstein.cz

Bitte sehr, beachten Sie, daß es um eine Näherungsberechnung geht, die nich eine vollkommene Widerspiegelung der Realität darstellt. Auf
dem Bauwerk sind mehrere Details, deren Ausführung mit einer Berechnung nicht zu ermeßen ist (z.B. Blocksägen in Giebelwände). Unser
Entwurf ersetzt nicht das Projekt, die Auflistung, die Anbaufläche oder die Bauzubereitung. Zusätzliche Anforderungen an
Berechnungsänderungen können mit einer Gebühr laut aktueller Stundenrate berechnet werden.

Zustimmung zur Verarbeitung personenbezogener Daten: Wegen der Beschaffung unserer Dienstleistungen und unserer Bauberatung,
und in Zusammenhang mit der Ausführung des Angebots und dem Entwurf der Materialliste, werden die Angaben in diesem Formular und
die gesendete Projektdokumentation zweckmäßig bearbeitet.

Název stavby
Bauvorhaben
Obec, ulice, č.p., PSČ
Adresse der Baustelle
Jméno a příjmení investora
Auftraggeber
Stavební povolení (ano/ne
předpokládaný termín)
Baubewilligung (ja / nein / Termin)
Přibližný termín začátku zdění
Mauerbeginn
Poznámky
Bemerkung
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