
ZAPYTANIE OFERTOWE

Nieruchomość Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres ul. Jana Pawła II 7-9 w Luboniu
Data 06.06.2017 roku
Temat Remont chodników i opaski wokół budynków
Numer oferty JP7-9/02/2017

Szanowni Państwo,

Wspólnota  Mieszkaniowa  Właścicieli  Nieruchomości  ul.  Jana  Pawła  II  7-9  w  Luboniu

(Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie robót

drogowych w niżej wymienionym zakresie:

1. Obniżenie studni teletechnicznej wraz z regulacją pokrywy oraz nawierzchni przy
klatce nr 7A – 1 szt.,

2. Obniżenie studni teletechnicznej wraz z regulacją pokrywy oraz nawierzchni przy
klatce nr 7E – 1 szt.,

3. Regulacja nawierzchni przy studniach teletechnicznych – 10 szt.,
4. Remont nawierzchni wysepki rozdzielającej:

• rozbiórka nawierzchni – 2,52 m2

• ułożenie rolki z kostki cegiełki wzdłuż krawężników – 0,72 m2

• cięcie kostki wzdłuż krawężników) – 7,20 mb,
5. Wykonanie chodnika przy piaskownicy:

• rozbiórka obrzeża – 6 szt.,
• korytowanie – 12,00 m2,
• ustawienie obrzeża na ławie betonowej – 3,00 mb,
• ułożenie nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej) – 12,00 m2,

6. Likwidacja „łezki” przy klatce nr 9:
• rozbiórka krawężnika z ławą – 4,00 mb,
• korytowanie – 6,28 m2,
• wykonanie podbudowy gr. 10 cm – 3,14 m2,
• postawienie krawężnika na ławie – 2,00 mb,
• wykonanie nawierzchni jezdni – 3,14 m2,

7. Likwidacja wysepki trójkątnej przy klatce nr 9:
• rozbiórka krawężnika z ławą – 9,00 mb,
• korytowanie – 3,00 m2,
• wykonanie podbudowy gr. 10 cm – 3,00 m2,
• wykonanie nawierzchni jezdni – 3,00 m2,

8. Regulacja kratki ściekowej, nawierzchni jezdni i ścieku – 1 szt.,
9. Regulacja włazu kanalizacji deszczowej – 1 szt.,
10. Regulacja nawierzchni przy garażu nr 16 (klatka nr 9B):

• rozbiórka nawierzchni – 4,00 m2,
• ułożenie nawierzchni – 4,00 m2,

11. Regulacja nawierzchni przy garażu nr 15 (klatka nr 9B):
• rozbiórka obrzeża – 2,50 mb,
• ułożenie nawierzchni – 2,50 m2,

12. Obniżenie studni teletechnicznej SK2 przy klatce nr 9C – 1 szt.,
13. Obniżenie studni teletechnicznej SK1 przy klatce nr 9C – 1 szt.,
14. Regulacja nawierzchni przy klatce nr 9D – 2,00 m2,
15. Regulacja nawierzchni opaski przy budynku nr 7:



• rozbiórka opaski – 31,70 m2,
• ułożenie kostki – 31,70 m2,
• rozbiórka obrzeża bez ławy – 37,00 mb,
• postawienie obrzeża na ławie – 37,00 mb,
• rozbiórka podcieni – 2,40 m2,
• postawienie obrzeży w podcieniach – 6,00 mb,

16. Regulacja nawierzchni opaski przy budynku nr 9:
• rozbiórka opaski – 29,00 m2,
• ułożenie kostki – 29,00 m2,
• rozbiórka obrzeża bez ławy – 54,50 mb,
• postawienie obrzeża na ławie – 54,50 mb,
• rozbiórka podcieni – 4,50 m2,
• postawienie obrzeży w podcieniach – 9,00 mb.

Termin przesyłania ofert: do 28.06.2017 r.

Uwaga: 

1. Proszę podać koszt robocizny, sprzętu oraz materiału niezbędnego do wykonania

wyżej wymienionych prac.

2. Wymiary i zakres prac należy sprawdzić na miejscu.

3. Oferta musi zawierać informacje:

• jaki będzie okres gwarancji

• potwierdzenie, że okres ważności oferty wynosi min. 6 miesięcy

Oferty prosimy kierować :

• drogą  mailową:  inspektor  działu  technicznego:  dawid.dudzik@palatyn.pl lub
malgorzata.filipiak@palatyn.pl 

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

Miejsce realizacji zamówienia: ul. Jana Pawła II 7-9 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


