
ZAPYTANIE OFERTOWE

Nieruchomość Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres ul. Wilczak 18, 61-623 Poznań
Data 10.02.2016r.
Temat Wykonanie drenażu
Numer oferty WI18/01/2016

Szanowni Państwo,

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Wilczak 18 w Poznaniu (Zamawiający)

zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie drenażu pod posadzką haki

garażowej w budynku przy ul. Wilczak 18A-C w niżej wymienionym zakresie:

1. Rozebranie posadzki z kostki regularnej na podsypce piaskowej – 80,0m2

2. Rozebranie podbudowy z chudego betonu gr. 15cm – 65,0m2

3. Zabezpieczające pompowanie wody z wykopu pod drenaż – 50 m-godz

4. Wykonanie wykopu kanału pod drenaż z wywozem urobku w gruncie kat. 1-2 na 

mokrym podłożu – 36,0m3

5. Ułożenie geowłókniny w kanale pod drenaż – 150,0m2

6. Wykonanie podsypki pod drenaż z przygotowaniem z mieszanki żwiru filtracyjnego i 

pospółki – 6,5m3

7. Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztuczny fi 125 – 150,0m

8. Zasypanie i obsypanie drenażu ze żwiru dowiezionego o średnicy 16-32mm – 24,0m3

9. Wykonanie izolacji poziomej nad kanałem drenażu 2x papą asfaltową doszczelnioną 

lepikami – 75,0m2

10.Ułożenie płyt betonowych nad kanałem głównym – drenażowym – 25,0m2

11.Ułożenie chodnika z kostki betonowej (z odzysku) nad ciągami drenażu – 75,0m2

12.Wykonanie wykopu wąskoprzestrzennego umocnionego z zasypaniem pod włączenie 

drenażu do studni Kd poza budynkiem – 18,0m3

13.Wykonanie rurociągu kanalizacyjnego z PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz 

budynków fi 160 – włączenie do studni Kd.

Uwaga:  Proszę  podać  koszt  robocizny,  sprzętu  oraz  materiału  niezbędnego  do  wykonania

wyżej wymienionych prac.

W załączniku  opinia  –  ekspertyza  dot.  stanu  technicznego  drenażu  odwadniającego  wokół
budynku.



Termin przesyłania ofert: do 24.02.2016 r.

Oferty prosimy kierować :

• drogą mailową: dawid.dudzik@palatyn.pl, joanna.liput@palatyn.pl 
• osobiście  w  siedzibie  firmy:  PALATYN  Zarządzanie  Nieruchomościami  Sp.  z  o.  o.

ul. Szczepanowskiego 11, 60-541 Poznań

Miejsce realizacji zamówienia: ul. Wilczak 18 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
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