
ZAPYTANIE OFERTOWE

Nieruchomość Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres ul. Jeżycka 35  Poznań
Data 25.06.2015 r.
Temat Remont dwóch zadaszeń nad balkonami.
Numer oferty JE35/03

Szanowni Państwo,

Wspólnota  Mieszkaniowa  Właścicieli  Nieruchomości  ul.  Jeżycka  35  
w Poznaniu (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej  
z uwzględnieniem poniższego zakresu prac:

Wykonanie  remontu   dwóch  zadaszeń  nad  balkonami  w  niżej
wymienionym zakresie:

1. Zadaszenie nr 1

a) wykonanie obróbki góry zadaszenia:

– montaż  płyt  OSB4  gr.  12mm  na  profilach  sufitowych  CD60/27  –  (wymiar
zadaszenia 125cm x 285 cm)

– wykonanie z blachy obróbki czoła płyty OSB pod rynną na długości 285 cm –
(pacz rysunek nr 1)

– zagruntowanie płyty OSB oraz ułożenie warstwy kleju z siatką na powierzchni
płyty OSB + miejscowe kołkowanie – 3,6 m2

– zagruntowanie  powierzchni  oraz  ułożenie  tynku  akrylowego  o  kolorystyce  
i uziarnieniu zbliżonym do elewacji budynku – 3,6 m2

b) wykonanie obróbki boków lukarny:

– montaż płyty OSB4 gr. 18mm na bokach lukarny o wymiarze 125cm x 260cm
– 2szt.

– wykonanie z blachy obróbki czoła płyty OSB na długości 230cm – 2szt.
– zagruntowanie płyty OSB oraz ułożenie warstwy kleju z siatką na powierzchni

płyty OSB + miejscowe kołkowanie – 6,5 m2
– zagruntowanie  powierzchni  oraz  ułożenie  tynku  akrylowego  o  kolorystyce  

i uziarnieniu zbliżonym do elewacji budynku – 6,5 m2





Podglądowe zdjęcia (zadaszenie nr 1):

2. Zadaszenie nr 2

a) wykonanie obróbki góry zadaszenia:

– montaż  płyt  OSB4  gr.  12mm  na  profilach  sufitowych  CD60/27  –  (wymiar
zadaszenia 127cm x 295 cm)

– wykonanie z blachy obróbki czoła płyty OSB pod rynną na długości 285 cm –
(pacz rysunek nr 2)

– wykonanie  z  blachy  obróbki  boków zadaszenia  na  długości  127 cm – 2szt.
(pacz rysunek nr 2)

– zagruntowanie płyty OSB oraz ułożenie warstwy kleju z siatką na powierzchni
płyty OSB + miejscowe kołkowanie – 3,8 m2

– zagruntowanie  powierzchni  oraz  ułożenie  tynku  akrylowego  o  kolorystyce  
i uziarnieniu zbliżonym do elewacji budynku – 3,8 m2



Podglądowe zdjęcia (zadaszenie nr 1):



Termin przesyłania ofert: do 31.07.2015r. 

Oferty prosimy kierować:

• drogą mailową: inspektor działu technicznego: dawid.dudzik@palatyn.pl
joanna.liput@palatyn.pl

• osobiście w siedzibie firmy: PALATYN Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o. o.

Miejsce realizacji zamówienia: ul. Jeżycka 35 w Poznaniu,

W razie  jakichkolwiek  pytań  lub  uzgodnień   oraz  w  celu  ustalenia  spotkania  na
terenie  nieruchomości  prosimy o  kontakt  telefoniczny lub  mailowy z  inspektorem
działu technicznego:

Dawid Dudzik
tel. 513 038 034
dawid.dudzik@palatyn.pl


