
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nieruchomość Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres ul. Wschodnia 24, 62-030 Luboń
Data 21.02.2017r
Temat Remont izolacji ściany fundamentowej + cokół
Numer oferty W24/04/2017

Szanowni Państwo,

Wspólnota  Mieszkaniowa  Właścicieli  Nieruchomości  ul.  Wschodnia  24  w  Luboniu

(Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na remont izolacji

ściany fundamentowej i cokołu w niżej wymienionym zakresie prac:

1. Demontaż kostki brukowej lub usunięcie kamieni  wzdłuż ściany fundamentowej.

2. Wykonanie wykopu wzdłuż ściany o głębokości ok. 2,0m.

3. Zdjęcie pionowej izolacji ściany fundamentowej (cokołu) wykonanej ze styropianu

4. Oczyszczenie  ściany  fundamentowej  z  izolacji  przeciwwilgociowej  wraz  z

osuszeniem

5. nałożenie  akrylowej  masy  dyspersyjnej  x2  jako  uszczelnienia  wodochronne

StoFlexyl 

6. założenie płyt z polistyrenu ekstrudowanego typu XPS-300 o gr. 8cm na zaprawie

klejącej StoFlexyl

7. wykonanie podkładu podtynkowego (StoPutzgrunt) na siatce zbrojącej w strefie

podziemnej i nadziemnej ściany.

8. Nałożenie tynku mozaikowego w strefie cokołowej StoSuperlit 

9. Ułożenie pionowe foli kubełkowej jako ochrony przed obciążeniami mechanicznymi

10.Zasypanie  wykopu z  ubiciem warstwami co 15cm i  ponownym ułożeniu  kostki

betonowej

Termin przesyłania ofert: do 08.03.2017 r.

Oferty prosimy kierować :

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

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

Miejsce realizacji zamówienia: ul. Wschodnia 24 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:

Joanna Liput
tel. 508 352 181
joanna.liput@palatyn.pl 

Kłady ścian:

mailto:joanna.liput@palatyn.pl
mailto:joanna.liput@palatyn.pl






DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA:



Fot. 1 Cokół przy zjeździe

Fot. 2 Cokół między zjazdem a klatką F



Fot. 3 Cokół między zjazdem a klatką F

Fot. 4 Bok schodów przy klatce F



Fot. 5 Bok schodów przy klatce E

Fot. 6 Cokół między klatką E i B



Fot. 7 Bok schodów przy klatce B

Fot. 8 Bok schodów przy klatce A



Fot. 9 Cokół między klatką A i B

Fot. 10 Cokół między klatką A i B



Fot. 11 Cokół między klatką E i F

Fot. 12 Cokół między klatką E i F


