
 

 
 
 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Nieruchomość Budynek mieszkalny wielorodzinny 

Adres ul. Jeżycka 38-40; Poznań 

Temat Remont strefy cokołowej na elewacji frontowej budynku.   

Szanowni Państwo, 

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości (Zamawiający) zwraca się z prośbą  

o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie remontu strefy cokołowej na elewacji 

frontowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Jeżyckiej 38-40 w poniższym 

zakresie prac: 

1. Zabezpieczenie placu budowy. 

2. Rozebranie kostki brukowej wzdłuż budynku na szerokości 50cm – 65 mb 

3. Wykonanie wykopu na głębokość 25 cm wzdłuż budynku – 65 mb 

4. Wycięcie wraz z utylizacją styropianu na ścianie frontowej (średnia wysokość 

90cm) – 65 mb 

5. Oczyszczenie ściany z kleju na odcinku 65 mb 

6. Zagruntowanie ściany przed wykonaniem izolacji – 65 mb 

7. Wykonanie izolacji ściany (dwie warstwy) materiałem ULTRAMENT lub równoważ-

nym – 65 mb 

8. Montaż płyt XPS grubości 10 cm – 65 mb 

9. Wykonanie warstwy zbrojącej (siatka + klej ATLAS HOTER S lub równoważny) 

10. Wykonanie izolacji na warstwie zbrojącej (dwie warstwy) materiał ULTRAMENT lub 

równoważnym – 65 mb 

11. Zagruntowanie podłoża pod tym żywiczny mozaikowy – 65 mb 

12. Ułożenie tynku żywicznego mozaikowego w strefie cokołowej – 65 mb 

13. Skucie luźnego tynku elewacyjnego powyżej odcięcia wzdłuż remontowanego co-

kołu na całej długości – 65 mb 

14. Montaż systemowej listwy okapnikowej (kapinosowej) – 65 mb 

15. Wykonanie warstwy zbrojącej (siatka + klej) w miejscach skutego tynku elewa-

cyjnego 

16. Wyrównanie całej powierzchni klejem elewacyjnym do wysokości odcięcia ciemnej 

farby na elewacji budynku – 65 mb 



 

 
 
 
 

17. Położenie tynku akrylowego do wysokości odcięcia ciemnej farby na elewacji bu-

dynku – 65 mb 

18.  Pomalowanie ściany w kolorze zbliżonym do istniejącego farbą elewacyjną akry-

lową Caparol lub równoważną – 65 mb 

19. Montaż obrzeża (krawężnika) wzdłuż budynku – 65 mb 

20. Wykonanie opaski z kamieni o granulacie 8/16 mm – 65 mb 

21. Posprzątanie terenu oraz wywiezienie odpadów i gruzu.  

Uwagi: 

 

Oferta musi zawierać informacje: 

- jaki będzie okres gwarancji, 

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

- termin przesyłania ofert: do 10.12.2018 r. 

Oferty prosimy kierować : 

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

 

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


