
 

 
 
 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Nieruchomość Budynek mieszkalny wielorodzinny 

Adres ul. Słowiańska 38A-H; Poznań 

Temat Remont tarasu 

Numer oferty SŁ/2018/01 

Szanowni Państwo, 

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Słowiańska 38 A-H w Poznaniu 

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

montów tarasu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr H10 w poniższym zakresie prac: 

lp OPIS JM ilość 

1 
Rusztowania ramowe zewnętrzne KOMBI, o wysokości ponad 10 do 
15 m 

m2 234,40 

2 Rozbiórki  posadzek  z  płytek  ceramicznych m2 26,51 
3 Rozebranie oblicowań - cokół mb 21,06 
4 Rozebranie jednolitej posadzki cementowej 1 warstwa m2 26,51 

5 Skucie  nierówności  betonu  przy  głębokości skucia ponad 1 cm do 
5 cm na posadzkach 

m2 26,51 

6 Rozbiórki izolacji cieplnych ze styropianu m2 26,51 
7 Rozbiórki   pokryć papowych pierwsza warstwa m2 30,49 
8 Rozbiórki   pokryć papowych druga warstwa m2 30,49 

9 Rozbiórka opierzeń tarasów z blachy nie nadających się do użytku mb 16,35 

10 
Wywiezienie  gruzu  z  terenu  rozbiórki  przy ręcznym     załadunku     
i     wyładunku     na odległość 1 km – samochodem dostawczym 

kon-
tener 

2,00 

11 Nakłady   uzupełniające   na   każdy   dalszy rozpoczęty 1 km odle-
głości transporty ponad 1 km – samochodem dostawczym 

kon-
tener 

2,00 

12 Utylizacja gruzu na wysypisku 
kon-
tener 

2,00 

13 
Wywiezienie  papy  z  terenu  rozbiórki  przy ręcznym     załadunku     
i     wyładunku     na odległość 1 km – samochodem dostawczym 

kon-
tener 

1,00 

14 
Nakłady   uzupełniające   na   każdy   dalszy rozpoczęty 1 km odle-
głości transporty ponad 1 km – samochodem dostawczym 

kon-
tener 

1,00 

15 Utylizacja papy na wysypisku 
kon-
tener 

1,00 



 

 
 
 
 

16 
Wywiezienie  styropianu  z  terenu  rozbiórki  przy ręcznym     zała-
dunku     i     wyładunku     na odległość 1 km – samochodem do-
stawczym 

kon-
tener 

1,00 

17 
Nakłady   uzupełniające   na   każdy   dalszy rozpoczęty 1 km odle-
głości transporty ponad 1 km – samochodem dostawczym 

kon-
tener 

1,00 

18 Utylizacja styropianu na wysypisku 
kon-
tener 1,00 

19 
Odgrzybianie    stropów    z    cegły    metodą oczyszczania ich 
szczotkami stalowymi przy powierzchni odgrzybiania ponad 5,0 m2 

m2 30,49 

20 
Izolacje     cieplne     i     przeciwdźwiękowe poziome  z  płyt  styro-
pianowych  XPS gr.  10 cm, układane na wierzchu konstrukcji oraz 
na murku od strony mieszkań 

m2 26,51 

21 Posadzki  betonowe  o  gr.  5  cm  zatarte  na gładko m2 26,51 
22 Posadzki betonowe – dodatek za pogrubienie o 1 cm m2 26,51 
23 Montaż obróbek blacharskich pod drzwiami balkonowymi m 2,80 
24 Gruntowanie podłoży betonowych roztworem asfaltowym m2 30,49 
25 Montaż opierzeń blacharskich balkonu mb 16,35 

26 
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 1 warstwa - papa pod-
kładowa z wywinięciem na  cokół 

m2 30,49 

27 
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 2 warstwa papa na-
wierzchniowa z wywinięciem na cokół 

m2 30,49 

28 Ułożenie płyt tarasowych betonowych na podkładach, stopach m2 26,51 

29 
Wykonanie cokołów z płyt betonowych tarasowych od strony miesz-
kań - docięcie w zakładzie kamieniarskim, dopasowanie i montaż 

m 21,06 

30 Demontaż starych balustrad mb 26,51 
31 Wykonanie nowych balustrad z możliwością kotwienia do elewacji mb 26,51 
32 Dowóz i montaż nowych balustrad mb 26,51 
33 Przygotowanie pod malowanie nowych balustrad mb 31,81 
34 Malowanie nowych balustrad f. podkładową m2 31,81 

35 Dwukrotne malowanie nowych balustrad f. nawierzchniową 2 krotnie m2 31,81 

36 Wyprawki na elewacji w miejscu kotwień kpl. 1,00 zł 
37 Czas pracy rusztowania. kpl. 1 

Uwagi: 
 
Oferta musi zawierać informacje: 
- jaki będzie okres gwarancji, 
- potwierdzenie, że okres ważności oferty wynosi min. 6 miesięcy, 
- termin przesyłania ofert: do 24.08.2018 r. 
- miejsce realizacji zamówienia: ul. Słowiańska 38H; Poznań 

Oferty prosimy kierować : 

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

Osoba do kontaktu: 
Dawid Dudzik 
tel. 513-038-034 
email: dawid.dudzik@palatyn.pl 


