
ZAPYTANIE OFERTOWE

Nieruchomość Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres ul. Saperska 36A/B ,36B, 36A ,38B, 38A
Data 13.12.2019r.
Temat Remont klatek schodowych
Numer oferty SA/01/2019

Szanowni Państwo,

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Saperska 36A/B, 36B, 36A ,38B ,
38A w Poznaniu (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na
wykonanie remontu pięciu klatek schodowych w niżej wymienionym zakresie:

A- klatki schodowe: ( 36A/B, 36B, 36A, 38B, 38A )

 zabezpieczenie posadzek, drzwi, okien oraz skrzynek
 przygotowanie  powierzchni  ścian,  sufitów  oraz  biegów  schodowych  pod

malowanie  farbami  lateksowymi  oraz  akrylowymi  w  tym  między  innymi
usunięcie łuszczącej się farby, miejsc po zalaniach oraz naprawy istniejących
spękań zarysowań na powierzchni ścian i sufitów

 nałożenie tynku żywicznego w przedsionku każdej klatki ponad włączniki około
20m2

 malowanie 2-krotne farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian, sufitów 
 malowanie 2-krotne farbami akrylowymi boków biegów schodowych 
 uzupełnienie brakujących maskownic przy windach
 usunięcie zabezpieczeń

B- śmietniki: ( 3 sztuki )
         

 przygotowanie powierzchni ścian, uzupełnienie ubytków
 malowanie 2-krotne farbami akrylowymi ścian śmietników
 montaż  blach  o  szerokości  30  cm  na  wysokości  pojemników  na  całym

obwodzie pomieszczenia
 montaż maskownic aluminiowych 50x50mm zabezpieczających narożniki przed

uszkodzeniem przy drzwiach

Uwagi:

Oferta musi zawierać informacje:

- jaki będzie okres gwarancji,

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

- proszę o wycenę każdej klatki osobno



Klatka 36A ściany 500 m2, sufity 200 m2

Klatka 36A/B ściany 760 m2, sufity 250 m2

Klatka 36B ściany 560 m2, sufity 210 m2

Klatka 38A ściany 630 m2, sufity 220 m2

Klatka 38B ściany 650 m2, sufity 230 m2

- śmietniki osobno

Powierzchnia ścian do pomalowania w każdym śmietniku 55m2

- termin przesyłania ofert: do 27.12.2019 r.

- miejsce realizacji zamówienia: ul. Saperska 36A/B, 36B, 36A ,38B, 38A; Poznań

Oferty prosimy kierować :

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

W razie jakichkolwiek pytań lub uzgodnień  oraz w celu ustalenia spotkania na terenie
nieruchomości  prosimy  o  kontakt  telefoniczny  lub  mailowy  z  inspektorem  działu
technicznego:

Maciej Waliszewski
tel. 508352181
maciej.waliszewski@palatyn.pl

mailto:katarzyna.sikora@palatyn.pl

