
 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
 

Nieruchomość Budynek mieszkalny wielorodzinny 

Adres ul. Naramowicka 217 A-D; Poznań 

Temat Remont dachu - klatka 217C 

 
 

Szanowni Państwo, 

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Naramowicka 217 A-D w Poznaniu 

(Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na remont pokrycia dachowego 

w niżej wymienionych zakresie prac: 

 

1. Zabezpieczenie placu budowy 

2. Demontaż instalacji odgromowej 

3. Wyczyszczenie połaci dachowej + zagruntowanie podłoża gruntem Siplast Primer szybki 

grunt SBS - 220 m2 

4. Ułożenie na pokryciu dachowym papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia LEMBIT 

SUPER P-PYE 250 S50 SBS - 220 m2 

5. Obcięcie z jednej strony blachy oraz zagruntowanie powierzchni murków attykowych 

gruntem Siplast Primer szybki grunt SBS - 65 mb 

6. Oklejenie murków attykowych papą termozgrzewalną wierzchniego krycia LEMBIT SUPER 

P-PYE 250 S50 SBS - 65 mb 

7. Wykonanie obróbki kominów za pomocą papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia 

LEMBIT SUPER P-PYE 250 S50 SBS + montaż listwy dociskowej wraz z ułożeniem 

uszczelniacza (COLOZINC) - 24 mb 

8. Wykonanie obróbki wpustów dachowych papą termozgrzewalną wierzchniego krycia 

LEMBIT SUPER P-PYE 250 S50 SBS - 2 szt. 

9. Wyprofilowanie koryt spustowych wraz z ułożeniem papy termozgrzewalnej LEMBIT 

SUPER P-PYE 250 S50 SBS przed wcześniejszym zagruntowaniem podłoża gruntem 

Siplast Primer szybki grunt SBS  - 65 mb 

10. Montaż istniejącej instalacji odgromowej 

11. Wywóz utylizacja materiałów pobudowlanych 

 

 

 



 

 

Uwagi: 

Oferta musi zawierać informacje: 

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

- szczegółowych pomiarów należy wykonać siłami własnymi, podany przedmiar jest szacunkowy 

- wymagane doświadczenie przy wykonywaniu tego typu robót potwierdzone wykazem robót takich 

realizacji lub referencjami  

- termin przesyłania ofert: do 11.03.2021 r. 

- miejsce realizacji zamówienia: ul. Naramowicka 217 A-D; Poznań 

- do oferty cenowej należy dołączyć oświadczenie zapoznania się z obiektem, terenem  

w których przewidziane są roboty 

- każdą pozycję z zakresu prac należy wycenić osobno 

 

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 
 
 
 
 
 
 


