
ZAPYTANIE OFERTOWE

Nieruchomość Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres ul. Leśmiana 26C w Luboniu
Data 29.12.2015r.
Temat Odpowietrzenie kanalizacji, schody i wyłaz na dach, docieplenie stropu
Numer oferty LE26C/01/2015

Szanowni Państwo,

Wspólnota  Mieszkaniowa  Właścicieli  Nieruchomości  ul.  Leśmiana  26C  w  Luboniu  (Zamawiający)

zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie niżej wymienionych prac:

1. Wykonanie odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej przechodzącej przez mieszkania nr 4 oraz 5:

a) rozkucie obudowy rury kanalizacyjnej w łazience mieszkania nr 4

b) montaż redukcji z rury 110mm na rurę 80mm wraz z kolankami i trójnikami

c) montaż rury kanalizacyjnej o średnicy 80mm – długość około 9mb

d) montaż daszku na rurze kanalizacyjnej

e) wykonanie otworu w stropie pomiędzy mieszkaniem nr 4 a 5

f) wykonanie otworu w suficie mieszkania nr 5

g) wykonanie otworu w połaci dachowej (dachówka cementowa BRASS)

h) montaż kominka wentylacyjnego systemowego pod dachówkę BRASS

g) wykonanie połączenia szczelnego rury kanalizacyjnej przechodzącej przez połać dachową

h) wykonanie zabudowy rury kanalizacyjnej w mieszkaniu nr 4 oraz 5 (zabudowa z pł. G-K)

i) przygotowanie zabudowy rury kanalizacyjnej pod malowanie poprzez dwukrotne 

szpachlowanie w mieszkaniu nr 4 oraz 5

j) pomalowanie całego pomieszczenia mieszkania nr 5 farbą emulsyjną (sufit + ściany) – 

kolorystyka do ustalenia

k) wykończenie wykonanego otworu w suficie mieszkania nr 5 oraz w stropie pomiędzy 

mieszkaniem nr 4, a 5. 

l) uzupełnienie paneli oraz listew przypodłogowych

2. Wykonanie montażu rozkładanych schodów FAKRO w suficie mieszkania nr 5:

a) wykonanie otworu w suficie,

b) wykonanie konstrukcji drewnianej pod schody FAKRO

c) montaż schodów FAKRO

d) szpachlowanie oraz pomalowanie wkoło wykonanego otworu

3. Wykonanie montażu wyłazu dachowego FAKRO wraz z podestem drewnianym o wymiarze 

120 x 120 cm

4. Docieplenie stropu nad mieszkaniem nr 5 wełną mineralną grubości 15cm – (cenę należy 

podać za 1m2 docieplenia – rozliczenie obmiarowe po wykonaniu usługi szacunkowa 

powierzchnia docieplenia około 30 m2) 



Termin przesyłania ofert: do 04.12.2015r.

Oferty prosimy kierować :

• drogą mailową: inspektor działu technicznego: dawid.dudzik@palatyn.pl
• osobiście w siedzibie firmy: PALATYN Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o. o.

Miejsce realizacji zamówienia: ul. Leśmiana 26C w Luboniu

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
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