
PIERWSZY ETAP ZAMÓWIENIA - POMIAR DOMEX

Strona 1

Adres dostawy LUZ dać
wyjazd skoordynowany, lub serwisko na koszt Odbiorcy termin realizacji

Telefon Jest właściwy BRAK

demontaż
Wew na piankę, zew pianka+ blachy Opcja wniesienia klient pomoże my sami

Pomiaru dokonał Klient MY
Dodatkowe wyposażenie do drzwi zew:

Model klamki
st złoto Dodatkowy górny zamek   osłonki na zawiasy wizjer

srebrna zamek listwowy WH „srebrny” wkładki kl C 1 komp listwy 3 cm

Kolor  zamka: standard ocynk żółty ocynk biały Czyste powietrze tak nie

tak nie ZEW GR ramy skrzydła       56 mm /     68 mm 

nie tak dekoracyjne NIE tak z modelu 

Bez ramek Złotopolice = do kantu

ROBOTY MOKRE w DNIU POMIARU JUŻ są zakończone- warunek gwarancji będą zakończone........

Nr kat Wymiary Zamek Szyba Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Przekazanie towaru jest możliwe po dokonaniu opłaty gotówką na miejscu naszemu kierowcy lub pokazaniu bankowego potwierdzenia wpłaty.

Klient zgłaszając montaż drzwi przed zakończeniem robót mokrych sam dobrowolnie i świadomie zrzeka się wszelkich praw gwarancyjnych.

Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie do swobodnego wycofania zgody w każdym czasie i bez podawania przyczyny.

ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY

Podany wymiar 
światła muru musi 
być utrzymany przez 
Klienta do chwili 
dostawy

6-8 tyg roboczych od zaksięg zaliczki

DASZEK nad 
drzwiami ZEW

Montaż w gotowym 
otworze

Nie – Klient we własnym zakresie 
zdemontuje futryny przed montażem

KOLOR                    
Bejca z naszej palety

WIDOCZNA 
struktura słoja

Sosna w obłogu 
dębowy

Listwy opaskowe gładkie MDF do drzwi wew

Rameczki Manhatanowskie- dekoracyjna

Lp
ST- Stand 

SK-
skrzynka

Kierunek i 
otwieranie

Dostawa kurierem na koszt odbiorcy- indywidualna wycena wg firmy przewozowej, ewentualnie nasz montaż w skoordynowanym wyjeździe z innymi 
zamówieniami z tego regionu co może wiązać się z dłuższym terminem realizacji. Kwestia do ustalenie przed wyjazdem.
Wizualizacja służy tylko i wyłącznie do celów poglądowych nie przedstawia produktu finalnego, ponieważ nie uwzględnia żadnych szczegółów zamówienia 
tj wymiary, kolor,zamków, otwieranie, okucie. Oferowany towar jest produktem wykonywanym pod indywidualne zamówienie, brak możliwości rezygnacji z 
zamówionego towaru.
Oferta cenowa przygotowana jest w oparciu o całościowy zakres ilościowy i nie może stanowić podstawy do wyceny dla zmniejszonego zakresu. W 
przypadku zmiany ilość, wyposażenia, koloru oraz innych szczegółów technicznych wycena ulegnie zmianie. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia oferty 
pod kątem zgodności z jego zapytaniem. W trakcie realizacji nie ma możliwości wprowadzania zmian.

Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez P.P.U.H. „DOMEX” sp. jawna. 23-400 Biłgoraj, Korczów 48 związku z 
przyjęciem zlecenia pomiaru, przygotowania wyceny, realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsza Oferta. Zapoznałem się ze zrozumieniem z klauzurą 
informacyjną zamieszczoną na stronie www.domex-drzwi.pl  dotyczącą ochron danych osobowych.

Klauzula poufności- Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej załączniki podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jest Pani/Pan prawidłowym 
adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymała/otrzymał Pani/Pan 
niniejszą wiadomość wskutek pomyłki, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

................................................................ podpisy 
osób zamawiającej lub osoby przez niego uprawnionych do 
reprezentowania 

http://www.domex-drzwi.pl/
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Zaznacz właściwą stawkę VAT 8% VAT tak nie - nasz montaż w bud mieszkalnym

23% VAT tak nie

Dane do faktury na firmę

Dane do faktury na osobę prywatną = dane wpłacającego z przelewu bankowego

Jeśli wpłacający NIE jest odbiorcą prosimy o podanie pełnych danych odbiorcy przed wysłaniem zaliczki

Imię i Nazwisko 

Kod pocztowy + miejscowość

Ulica

Adres dostawy / montażu drzwi:

Imię i Nazwisko 

Kod pocztowy + miejscowość

Ulica

Telefon 0

Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie do swobodnego wycofania zgody w każdym czasie i bez podawania przyczyny . 

...............................

PROSIMY PODAĆ DANYCH DO FAKTURY- UWAGA PO ZMIANACH W PRZEPISACH PODATKOWYCH NIE MA 
MOŻLIWOŚCI PO ZAKSIĘGOWANIU ZALICZKI MOŻLIWOŚCI WPROWADZENIA ZMIAN STAWKI VAT:

0% VAT – wywóz towaru poza granice RP do UE, aktywny nr NIP, z obowiązkiem 
odesłanie na adres firmy podpisanej pełnej dokumentacji wywozowej w terminie nie 
przekraczającym 14 dni od dnia odbioru towaru.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu do celów związanych z zawarciem i realizacją umowy 
sprzedaży na podstawie składanego zamówienia. Dane są przekazywane dobrowolnie. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu do przechowywania w archiwum do celów rozliczeń 
podatkowych. Dane są przekazywane dobrowolnie. 
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Zgodnie z art 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 informujemy:
1) Administratorem Państwa danych jest P.P.U.H. „DOMEX” sp. j. Z Siedzibą w 23-400 Biłgoraj ul. Zamojska 90.

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy na podstawie art 6 ochrony danych.

2) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania skutkować będzie odmowa zawarcia umowy, możliwości 
sprzedaży produktów i usług oferowanych przez naszą spółkę.

4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa.

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez min 10 lat lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez 
administratora.

6) Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego.



OŚWIADCZENIE O MONMTAŻU DRZWI W BUD MIESZKLANYM
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Oświadczenie

Ja niżej podpisany (a) 

zamieszkały(a)

* zaznacz właściwe ….....................................................
Podpis zlecającego usługę budowlaną 

…......................................................
Podpis zlecającego usługę budowlaną 

Oświadczenie Odbiorcy że drzwi zostały przez firmę DOMEX 
zamontowane w budynku mieszkalnym. Dom do 300 m2 a mieszklanie do 

150 m2 pow użytkowej

zlecajacy wykonanie 
montażu drzwi

oświadczam, z pełną odpowiedzialnością, że zgodnie z posiadaną dokumentacją 
budowlaną, obiekt budowlany (lokal mieszkalny, czy budynek mieszkalny jednorodzinny)*, w 
którym zamieszkuję jest objęty społecznym programem mieszkaniowym i posiada 
powierzchnię użytkową: ............... m2.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Zapoznałem się ze 
zrozumieniem z klauzurą informacyjną zamieszczoną na stronie www.domex-drzwi.pl 
dotyczącą ochrony danych osobowych.

* mieszkanie  = lokal mieszkalny - do 150 m2 powierzchni użytkowej
** dom = budynek mieszkalny jednorodzinny – do 300 m2 powierzchni użytkowej

W przypadku gdy mieszkanie / dom przekracza w/w powierzchnię użytkową Zamawiający zobowiązany jest 
poinformować nas  o tym fakcie drogą mailową PRZED wpłatą zaliczki. Wówczas faktura zarówno zaliczkowa 
jak i końcowa musi być rozliczona z dwiema stawkami VAT 8% dla powierzchnia odpowiednio 150 m2 lub 300 
m2 a nadwyżka powierzchni na VAT 23%



Oświadczenie dla drzwi w nietypowych wymiarach
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Oświadczenie dla drzwi w nietypowych wymiarach 
mniejsze niż 1024mm x 2105mm

Rozdział 3. Wejścia do budynków i mieszkań  
§ 62.1 

§ 62.3

OŚWIADCZENIE

(data) 

................................................................ 
podpisy osób zamawiającej lub osoby przez niego uprawnionych do reprezentowania 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie [ Dz. U. nr 75 poz. 690 z 2002r.] 

Drzwi wejściowe do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych oraz mieszkań powinny mieć w 
świetle ościeżnicy co najmniej szerokość 0,9 m i wysokość 2 m. W przypadku zastosowania drzwi zewnętrznych 
dwuskrzydłowych szerokość skrzydła głównego nie może być mniejsza niż 0,9 m.

W drzwiach, o których mowa w ust. 1, oraz w drzwiach do mieszkań i pomieszczeń mieszkalnych w budynku 
zamieszkania zbiorowego wysokość progów nie może przekraczać 20 mm. 

Drzwi zewnętrzne DOMEX spełniające ww. wymagania mają wymiary zewnętrzne minimum 
1024 x 2105 mm. 

Informuję, że zapoznałem się z ww. wymaganiami i podtrzymuję swoje zamówienie 
Nr ........................ z dnia .................................. na ................ szt. drzwi zewnętrznych o wymiarach 
zewnętrznych:  .................... mm x ...............  mm.
Przejmuję odpowiedzialność techniczną i prawną za wbudowanie drzwi o wymiarach mniejszych od 
minimalnych wymaganych dla obiektów.

 (miejscowość)



OBJAŚNIENIA  

Strona 6

1Z 2Z

Rameczka do kantu „Złotopolice”

1W 2 W

Rameczka do kantu „Złotopolice”  + FFF Filunek 

3W 4W

Do drzwi zewnętrznych dostępne jest tylko jeden rodzaj filunków i dwa rodzaje 
rameczek dekoracyjna lub do kantu

Rameczka frezowana dekoracyjna 
„Manhatanowska”

Do drzwi wewnętrznych dostępne są trzy rodzaje filunków i dwa rodzaje rameczek 
(dekoracyjna „Manhatanowska”  lub nowoczesna do kantu „Złotopolice”)

Rameczka do kantu „Złotopolice”  + FM Filunek 
Manhatanowski

Rameczka dekoracyjna „Manhatanowska” + FM 
Filunek Frezowany Manhatanowski 

Rameczka do kantu „Złotopolice”  + Filunek płaski bez 
formatki
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Futryna standardowa bez listw opaskowych

Futryna skrzynkowa robiona jest na indywidualną grubość muru z 2 kompletami listw opaskowych mdf stand szer 7 
cm.  Za dodatkową dopłatą możemy zrobić listwy dekoracyjne , frezowane na stronie jest kilka wzorów. Wzór i 
szerokość listw do ustalenia, dopłata od 300 zł – 500zł za 1 komplet tj listwy na 1 stronę. Jak również koronę 
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Klient zobowiązany jest zachować NIEZMIENIONY wymiar pobrany, lub ustalony podczas pomiaru do czasu montażu.

WYMIARY dla samego skrzydła

LUZ DAĆ = podany wymiar to światło muru więc drzwi muszą być zrobione trochę mniejsze :), to MY 
dajemy luz montażowy po 1 cm na stronę czyli z wys 1 cm a z szerokości 2 cm                             
LUZ DANY = robimy na taki wymiar po zew str futryny, otwór w murze jest większy

Drzwi zew i wew robimy najczęściej w obłogu dębowym tzn drzwi wykonane z drewna klejonego sosnowo-dębowego 
całość zafornirowana dębem- wszystko co widoczne jest w dębie, rameczki przyszybowe dębowe. Istnieje możliwość 
wykonania drzwi w pełnym dębowe za dopłatą cena x2, fakt ten należy zgłosić przed WYCENĄ.

Przy drzwiach zewnętrznych starając się o dotacje na czyste powietrze należy ten fakt zgłosić PRZED wyceną, 
PRZED przyjęciem zamówienia na produkcję. Do badań dane były drzwi zew gr 68mm w standardowych wymiarach. 
Drzwi o nietypowych wymiarach są możliwe do wykonania na zasadzie jednorazowego dopuszczenia, nietypowych 
drzwi nie są badane ze względu na ogromne koszty. Obecnie obowiązuję współczynnik do 1,3. Nasze drzwi zew gr 
68mm pełne mają współczynnik 1,1, zaś z szybą 1,2 – pakiet szybowy musimy dać do zewnętrznej firmy celem 
odpowiedniego zespolenia z gazem.
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Drzwi wew przylgowe = standardowe 
Drzwi wew bezprzylgowe, zawiasy chowane – za 
dopłatą.
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Drzwi przesuwne – określenie kierunku.

Drzwi wew przesuwne – KIERUNEK

Nasze zamki do drzwi mają rozstaw standardowy tj 72 mm.

Zamek do drzwi zew listwowy firmy Winkhaus za dopłatą

Obecnie czas oczekiwania na zamek listwowy Winkhausa to min 3 
miesiące

Przykładowe modele listwy antypoślizgowej na próg do drzwi zew wydawany jest losowo wg 
stanów magazynowych.
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Zamek listwowy do drzwi zew 4 punktowy niemiecki Winkhaus. Zamek 
dostępny tylko w kolorze „srebrnym” blacha czołowa kierunkowy, 
dodatkowo posiada zaczepy z głównego zamka i dodatkowe 2 rygle 
góra i dół. Uwaga górna wkładka nie ma języka wychodzącego na 
zewnątrz służy do blokowania wewnętrznej listwy zamka nie widocznej 
po zamontowaniu. Koszt zamka 900 zł netto. 

PRAWIDŁOWE ZADASZENIE DLA DRZWI ZEW WARUNKIEM PRZYZNANIA GWARANCJI – 
ZADASZENIE MUSI BYĆ ZAMONTOWANE PRZED MONMTAŻEM DRZWI
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Polecamy zakup profesjonalnego zestawu do czyszczenia i konserwacji drzwi, zalecany przez naszego producenta lakierów

ZALECENIA MONTAŻOWE:
Montaż do ścian murowanych o odpowiedniej konstrukcji i nośności. Drzwi zew montujemy na ścianie nośnej.

Demontaż i utylizacja starej stolarki po stronie Zamawiającego

ZAMAWIAJACY ZOBOWIĄZANY JEST:

Wszelkie zamieszczone w serwisie informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą być w ten sposób 
postrzegane.

Otrzymanie powyższego zestawienia nie wymaga przesłanie potwierdzenia, jest jednoznaczne z akceptacją pełnej jego treści, jedynie w 
przypadku zmian należy zgłoszenie przesłać na maila maksymalnie do 24 godz od jego otrzymania .

Drzwi zew oferujemy w kilku wariantach. Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zew przy gr ramy skrzydła 56mm to 1,4. Dla drzwi zew przy gr 
ramy skrzydła 68 mm w wersji pełne (tj bez szyb) to 1,1. zaś dla drzwi zew gr ramy skrzydła 68 przeszklonych zwykłym pakietem szyb to 1,4, lub 
przeszklonych ciepłą szybą z wypełnieniem gazem to 1,2. Klient koniecznie przed złożeniem zamówienia musi poinformować Nas o tym jaki pakiet 
szybowy wybiera, brak tej informacji oznacza automatyczną zgodę na szyby zwykłe. Drzwi o  wymiarach innych niż standardowe mogą być 
wyprodukowana na zasadach jednostkowego dopuszczenia, na nietypowe wymiarowo drzwi nie ma badań na współczynnik przenikania ciepła.

Oświadczam, że nie pozostajemy w stanie upadłości ani likwidacji / nie wszczęto przeciwko mnie/nam postępowania upadłościowego. 
Oświadczam, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację umowy. Zobowiązuję się do zapłaty pełnej kwoty 
gotówką/przelewem na konto firmy PPUH DOMEX nie później niż do dnia dostawy, montażu. Kwota zaliczki to min 50% wartości brutto. Termin 
realizacji liczony jest od zaksięgowania zaliczki -wpłacając w tytule przelewu bankowego prosimy koniecznie o podanie stawki VAT + imię i 
nazwisko osoby na którą będzie faktura jeśli wpłaty dokonuję inna osoba.

Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze zrozumieniem z instrukcją montażu i zasadami użytkowania i konserwacji drzwi i zobowiązuję się do ich 
przestrzegania pod groźbą utraty pełni praw do gwarancji. Drzwi zew muszą mieć zadaszenie na min 1,5 m. Drzwi mogą być montowane po 
zakończeniu wszystkich robót mokrych.

Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy, kolory mogą różnić się od rzeczywistych. Ewentualna różnica w odcieniach nie stanowi 
podstawy do reklamacji.

Automatycznie akceptuję podwyższenie ceny za usługę demontażu futryn, w przypadku gdy demontaż nie był uwzględniony. Uwaga firma może 
odmówić przystąpienia do demontaż i naliczyć dodatkowy koszt za ponowny przyjazd serwisantów na montaż

Wzór dodatkowego okucia należy podać maksymalnie do 3 dni od złożenia zamówienia, później nie gwarantujemy dostawy tego modelu. Brak 
podanego wzoru oznacza akceptacje wzoru standardowego wydanego przed producenta, lub brak okucia.

Ze względu na ostatnie braki wielu produktów producent zastrzega sobie prawo do bezpłatnej zmiany pewnych elementów bez wcześniejszego 
informowania o tym Klienta na inne w danym momencie dostępne. Zmiana może dotyczyć okucia, foli witrażowej, wzoru baveli, dodatkowych 
dekorów, wkładek, klamek. Brązowa folia witrażowa została wycofana z produkcji przez producenta w 03.2018 r. na naszych zdjęciach jest na 
wieli modelach ale zostaje ona zastąpiona innym wzorem folią białej.
Klient zobowiązany jest do wniesienia drzwi, tunelu we własnym zakresie do swojego domu lub mieszkania, lub zapewnić odpowiednią ilość osób 
do pomocy do wniesienia drzwi w stosunku do ilość drzwi i piętra. Dodatkowa usługa wniesienia drzwi, tunelu dotyczy wszystkich drzwi, tuneli  
nie zależnie od wymiarów i ilości jest możliwa po wcześniejszym ustaleniu i wycenie, wyceniana jest indywidualnie w zależności od ilości drzwi 
czy piętra na którym znajduje się docelowe mieszkanie. W przypadku w którym konieczność jest wniesienia po schodach w bloku z powodu 
braku windy, awarii windy, lub winda jest za małych rozmiarów koszt nie mniej niż 200 zł netto/szt Klient fakt ten musi zgłosić przed złożeniem 
zamówienia w przeciwnym razie wystawiona będzie po montażu dodatkowa faktura za usługę wniesienia koszt tylko wówczas od 300 zł netto / 
szt 

Wycena usługi dodatkowej za wniesienie drzwi, tunelu z aut do danego otworu o wymiarach większych niż 91x210cm ustalana jest indywidualnie 
w zależności od wymiarów, ilości i odległości od siedziby firmy. Klient również ma 2 opcje ceny montażu do wyboru. Opcja 1)  Klient  nie musi 
gwarantować pomocników na miejscu do zniesienia drzwi z auta. Z firmy jedzie większa liczba montażystów, wówczas koszt dodatkowej usługi 
wniesienia 1 szt drzwi / tunelu będzie równoważny min trzykrotności cena montażu danej sztuki, lub opcja 2= podstawowa) Klient musi we 
własnym zakresie zapewnić kilka osób do pomocy do przeniesienia drzwi z auta i wniesienia ich do danego otworu. W przypadku drzwi o wys do 
210 cm ale szer 130-160cm, lub  wysokości większej niż 230 cm x szer do 91cm potrzebne są 2 silne osoby, przy drzwiach o wys 210 i więcej x 
szer 161-179cm – koniecznie musi być min 4 osoby zapewnione przez Klienta, zaś przy drzwiach o szer 180cm i więcej x wys 210 i więcej – 
Klient zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie min 6 osób.

1) Żyję dobrze z sąsiadami i mam znajomych na których mogę polegać 
w razie potrzeby - zapewnię osoby do pomocy do zniesienia drzwi z 
auta i ustawienia drzwi w otworze.

2) Nie mam dobrych relacji ani z sąsiadami ani ze znajomymi, wybieram 
wariant droższy montażu, firma musi wysłać do mnie powiększoną 
ekipę montażową.

Montaż w gotowym otworze drzwiowym, bez obróbek murarsko - tynkarskich

Przygotować otwory drzwiowe uwzględniając luz montażowy, płytki, materiał z którego będzie wykonana podłoga – płytki, parkiet, marmur. Po 
dokonanym pomiarze ustalenia i pobrane zachować wymiary.

Zapewnić możliwość zaparkowania auta dostawczego jak najbliżej miejsca rozładunku. W razie potrzeby załatwić pozwolenie na wjazd/ 
pozwolenie na parkowanie
Udrożnić ciągi komunikacyjne, przy dużych zabudowach zapewnić osoby do pomocy w zdjęciu drzwi z auta i przeniesieniu ich do danego otworu. 
W przypadku konieczności zapewnić rusztowanie, zwyżkę, drabiny Przestrzegać przepisów BHP. Bezpłatnie udostępnić potrzebne media tj prąd, 
woda. Dać możliwość ewentualnego bezpłatnego skorzystania z toalety.
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Wszelkie uzgodnienia montażowe np. miejsce montażu, ostateczny poziom posadzki, podłogi, kierunek i sposób otwierania, przeznaczenie, 
dodatkowe wyposażenie, podcięcie wentylacyjne czy dodatkowy próg i inne wskazuje Zamawiający,

W przypadku braku możliwości montażu – okres od ukończenia wszystkich robót mokrych (wylewki, tynki) jest krótszy niż 2,5-3 miesiące, lub 
brak gotowych otworów drzwiowych Zamawiający zostanie obciążony kosztami za ponowny przyjazd ekipy montażowej. Koszt ustalany 
indywidualnie w zależności od odległości- ilość km i ilość pracowników potrzebnych do zamontowania drzwi. W przypadku montażu drzwi przed 
zakończeniem wszystkich robót mokrych i bez posiadania zamontowanego właściwego zadaszenia nad drzwiami zewnętrznymi Zamawiający 
sam dobrowolnie zrzeka się praw gwarancyjnych, pełna utrata gwarancji.


	PIERWSZY ETAP ZAMÓWIENIA - POMIAR DOMEX
	OŚWIADCZENIE O MONMTAŻU DRZWI W BUD MIESZKLANYM
	Oświadczenie dla drzwi w nietypowych wymiarach
	OBJAŚNIENIA
	OBJAŚNIENIA

