
ZAPYTANIE OFERTOWE

Nieruchomość Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres ul. Wschodnia 22, 62-030 Luboń
Data 05-08-2019r.
Temat Naprawa murków zewnętrznych
Numer oferty W22/02/2019

Szanowni Państwo,

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Wschodnia 22 w Luboniu (Zamawiający)
zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na naprawę murków zewnętrznych w niżej
wymienionym zakresie:

I. MUREK NR 1:

1. Demontaż drewnianej balustrady – 24,7 mb
2. Skucie głuchych tynków 
3. Zagruntowanie podłoża – 49,0 m2
4. Uzupełnienie ubytków tynkiem cementowym
5. Wykonanie warstwy zbrojącej (klej + siatka) – 49,0 m2
6. Demontaż kostki brukowej – 25,0 m2
7. Trzykrotne nałożenie mikrozaprawy uszczelniającej KOSTER NB1 na całej powierzchni 

murków zaczynając od poziomu 50cm poniżej kostki brukowej – 74,0 m2
8. Montaż tynku żywicznego – 54,0 m2
9. Montaż kostki brukowej – 25,0 m2
10.Montaż nowej balustrady drewnianej – 24,7 mb 

Dokumentacja zdjęciowa – murek nr 1





II. MUREK NR 2:

1. Demontaż drewnianej balustrady – 21,9 mb
2. Skucie głuchych tynków 
3. Zagruntowanie podłoża – 40,5 m2
4. Uzupełnienie ubytków tynkiem cementowym
5. Wykonanie warstwy zbrojącej (klej + siatka) – 40,5 m2
6. Demontaż kostki brukowej – 22,0 m2
7. Trzykrotne nałożenie mikrozaprawy uszczelniającej KOSTER NB1 na całej powierzchni 

murków zaczynając od poziomu 50cm poniżej kostki brukowej – 62,5 m2
8. Montaż tynku żywicznego – 45,0 m2
9. Montaż kostki brukowej – 22,0 m2
10.Montaż nowej balustrady drewnianej – 21,9 mb

Dokumentacja zdjęciowa – murek nr 2



Termin przesyłania ofert: do 31.08.2019 r.

Oferty prosimy kierować :

• drogą mailową: joanna.liput@palatyn.pl 
• osobiście  w  siedzibie  firmy:  PALATYN  Zarządzanie  Nieruchomościami  Sp.  z  o.  o.,

ul. Lindego 6, 60-573 Poznań

Miejsce realizacji zamówienia: ul. Wschodnia 22 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  
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