
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nieruchomość Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres ul. Kminkowa 73A-D, 75A-H, Szałwiowa 62A-D, 64A-H ; Plewiska

Temat Ocieplenie szczytów i fundamentów budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych. 

Numer oferty KS/2020/01

Szanowni Państwo,

Wspólnota  Mieszkaniowa  Właścicieli  Nieruchomości  (Zamawiający)  zwraca  się  z  prośbą  
o przedstawienie oferty cenowej na ocieplenie szczytów i fundamentów budynków mieszkalnych wie-
lorodzinnych w poniższym zakresie prac:

I.
1. Zabezpieczenie placu budowy
2. Montaż rusztowania elewacyjnego
3. Demontaż rur spustowych,oświetlenia zewnętrznego,anten
4. Wyprowadzenie kranów znajdujących się na elewacji
5. Przyklejenie płyt styropianowych grafitowych o gr. 12 cm przed wcześniejszym zagruntowa-

niem podłoża
6. Wykonanie warstwy zbrojącej oraz ułożenie tynku silikonowego
7. Wykonanie numeracji na ścianie szczytowej
8. Montaż rur spustowych, zdemontowanego oświetlenia i anten
9. Demontaż rusztowania i uporządkowanie placu budowy

II.
Wykonanie nowej izolacji ścian fundamentowych przy ścianach szczytowych poprzez:

1. Demontaż opaski  z kostki brukowej przy ścianie szczytowej
2. Wykonanie wykopu (15 cm poniżej poziomu góry ławy fundamentowej)
3. Skucie głuchych tynków z powierzchni ścian fundamentowych
4. Uzupełnienie ubytków tynków
5. Wykonanie holki na styku ściany fundamentowej z ławą fundamentową
6. Ułożenie dwóch warstw izolacji bitumicznej przed wcześniejszym zagruntowaniem (izolację 

należy rozpocząć 15 cm poniżej poziomu góry ławy fundamentowej, natomiast zakończyć 20 
cm powyżej górnego poziomu posadzki na gruncie)

7. Montaż płyt XPS – grubości 10 cm
8. Wykonanie warstwy zbrojącej zaprawą 
9. Zabezpieczenie warstwy zbrojącej materiałem
10.Ułożenie tynku żywicznego (mozaikowego)
11.Zasypanie i zagęszczenie wykopu
12.Montaż obrzeży betonowych 
13.Ułożenie kostki brukowej na podbudowie betonowej B12 gr. 10 cm 
14.Wywóz i utylizacja gruzu, śmieci, pozostałości po materiałach budowlanych.

          

             ul. Kminkowa 73A-D, Szałwiowa 62A-D  



Powierzchnia ściany szczytowej – 62,0 m2
Powierzchnia fundamentów – 11 mb

ul. Kminkowa 75A-H, Szałwiowa 64A-H
Powierzchnia ściany szczytowej – 62,0 m2
Powierzchnia fundamentów – 11 mb

Uwaga: 
1. Proszę podać koszt R+M+S. ( osobno na ocieplenie szczytów i fundamenty)

2. Oferta musi zawierać informacje:

 jaki będzie okres gwarancji

 potwierdzenie, że okres ważności oferty wynosi min. 6 miesięcy

Termin przesyłania ofert: do 30.01.2020 r.

Oferty prosimy kierować :

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

Osoba do kontaktu:
Maciej Waliszewski
tel. 508-352-181
email: maciej.waliszewski  @palatyn.pl  

mailto:joanna.liput@palatyn.pl
mailto:dawid.dudzik@palatyn.pl

