
ZAPYTANIE OFERTOWE

Nieruchomość Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres ul. Strusia 8, 60-711 Poznań
Data 02.06.2017r
Temat Remont pokrycia dachu i zadaszenia
Numer oferty S8/01/2017

Szanowni Państwo,

Wspólnota  Mieszkaniowa  Właścicieli  Nieruchomości  ul.  Strusia  8  w  Poznaniu
(Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na remont dachu i
zadaszenia (od strony podwórza) w niżej wymienionym zakresie prac:

1. Wyczyszczenie całości połaci dachowej oraz zadaszenia (od strony podwórza) +
zagruntowanie dysperbitem.

2. Ułożenie  papy  termozgrzewalnej  W-PYE  PV  250  S5,2  SBS  na całości  pokrycia
dachowego oraz zadaszenia (od strony podwórza).

3. Wymiana wyłazu dachowego.
4. Wykonanie  obróbki  wyłazu  dachowego  i  okien  połaciowych  za  pomocą  papy

termozgrzewalnej  W-PYE PV 250 S5,2 SBS.
5. Pokrycie ścian attykowych papą termozgrzewalną  W-PYE PV 250 S5,2 SBS.
6. Wykonanie obróbki styku połaci dachowej z elewacją budynku za pomocą papy

termozgrzewalnej  W-PYE PV 250 S5,2 SBS + montaż listwy dociskowej wraz z
ułożeniem silikonu dekarskiego.

7. Wykonanie obróbki  kominów za pomocą papy termozgrzewalnej  W-PYE PV 250
S5,2 SBS + montaż listwy dociskowej wraz z ułożeniem silikonu dekarskiego.

8. Wykonanie prawidłowych spadków istniejących rynien tytan-cynk. 
9. Wykonanie obróbki anten oraz przejść przez pokrycie dachowe za pomocą papy

termozgrzewalnej wierzchniego krycia o gr. 5,2 mm.

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

wyżej wymienionych prac.
2. Oferta musi zawierać informacje:

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

3. W ofercie cenowej należy podać:
• powierzchnię dachu i zadaszenia,
• ilość i wymiary wyłazu dachowego oraz okien połaciowych,
• długość oraz szerokość ścian attykowych,
• łączną długość obróbki styku połaci dachowej i zadaszenia z elewacją budynku,
• ilość kominów oraz ich wymiary,
• powierzchnię ścian elewacji nad powierzchnią dachu i zadaszenia,
• łączną długość rynien oraz ich przekrój,
• nazwę materiału przyjętych do wyceny,
• do  oferty  cenowej  należy  dołączyć  wszystkie  karty  techniczne  materiałów

przyjętych do wyceny.

Termin przesyłania ofert: do 03.07.2017 r.

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. Strusia 8 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

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA:












