
 

 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Nieruchomość Budynek mieszkalny wielorodzinny 

Adres ul. Mateckiego 23, 23A, 23B, 23C; Poznań 

Numer oferty MA23/2020/01 

Dotyczy Prace dekarskie 

Szanowni Państwo, 

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Mateckiego 23, 23A, 23B, 23C  

w Poznaniu (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie 

prac dekarskich na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w poniższym zakresie prac: 

A) KLAPY ODDYMIAJĄCE – 4 szt. 

1. Demontaż styropianu z obudowy klapy oddymiającej – 6 mb 

2. Demontaż instalacji odgromowej – 5 mb 

3. Wyczyszczenie i zagruntowanie podłoża pod papę termozgrzewalną – 13 m2 

4. Przyklejenie styropapy do obudowy klapy odymiającej – 6 mb 

5. Ułożenie papy termozgrzewalnej na powierzchni dachu – 13 m2 

6. Wykonanie obróbki ścian klapy oddymiającej papę termozgrzewalną – 6 mb 

7. Wykonanie obróbki blacharskiej po obwodzie klapy oddymiającej – 6 mb 

8. Wykonanie obróbki papą termozgrzewalną na styku z elewacją budynku + wcięcie  

listwy dociskowej wraz z ułożeniem uszczelniacza dekarskiego 

9. Odmalowanie elewacji budynku farbą sylikonową – 6 m2 

10. Montaż instalacji odgromowej – 5 mb 

11. Wywóź utylizacja materiałów z rozbiórki.  

B) ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM DO KLATKI SCHODOWEJ – 2 szt. 

1. Demontaż kamieni z pokrycia dachowego – 14 m2 

2. Demontaż geowłókniny – 14 m2 

3. Demontaż obróbki blacharskiej wzdłuż rynien – 7 mb 

4. Wyczyszczenie oraz zagruntowanie podłoża pod papę termozgrzewalną – 14 m2 

5. Ułożenie papy termozgrzewalnej na powierzchni zadaszenia – 14 m2 

6. Wykonanie obróbki papą termozgrzewalną na styku z elewacją budynku + wcięcie  

listwy dociskowej wraz z ułożeniem uszczelniacza dekarskiego – 4,4 mb 

7. Wykonanie obróbki papą termozgrzewalną na styku z stolarką aluminiową – 4,7 mb 

8. Montaż obrzeży betonowych 6x25x100 na zaprawie betonowej – 7 mb 

9. Wykonanie obróbki blacharskiej wzdłuż rynny – 7 mb 

10. Montaż geowłókniny – 14 m2 

11. Rozłożenie kamieni na pokryciu z demontażu – 14 m2 

12. Wywóź utylizacja materiałów z rozbiórki. 

 



 

 
 
 
 

 

Uwagi: 

- oferta musi zawierać potwierdzenie ważności min. 6 miesięcy 

- termin przesyłania ofert: do 20-01-2020 r. 
- miejsce realizacji zamówienia: ul. Mateckiego 23, 23A, 23B, 23C; Poznań 

- okres gwarancji na wykonaną usługę min. 60 m-c 

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 


