
 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
 

Nieruchomość Budynek mieszkalny wielorodzinny 

Adres ul. Jeżycka 17; Poznań 

Temat Poprawa termoizolacji budynku. 

 
 

Szanowni Państwo, 

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Jeżyckiej 13-23B w Poznaniu 

(Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na poprawę 

termoizolacji budynku w obrębie mieszkania nr 17/1 w niżej wymienionych zakresie prac: 

 

A) Poprawa ocieplenia ściany budynku w miejscu wskazanym na fot. nr 1: 

1. Demontaż istniejącego ocieplenia 

2. Montaż płyty fenolowej WEBER PH930 gr. 5 cm 

3. Wykonanie warstwy zbrojącej oraz tynkarskiej w systemie WEBER 

 

B) Wykonanie ocieplenia płyty stropowej zadaszenia nad wejściem do klatki nr 17  

w miejscu wskazanym na fot. nr 2: 

Górna część zadaszenia: 

1. Montaż styropapy gr. 12cm na powierzchni zadaszenia 

2. Montaż papy podkładowej oraz wierzchniego krycia na styropapie 

3. Wykonanie obróbki na styku z elewacją budynku papą termozgrzewalną 

4. Montaż nowych rynien oraz obróbek blacharskich 

Spodnia część zadaszenia: 

1. Ocieplenie spodu zadaszenia płytą izolacyjną fenolową WEBER PH930 gr. 5 cm 

2. Wykonanie warstwy zbrojącej oraz tynkarskiej w systemie WEBER 

 

C) Ocieplenie ścian garaży od strony wewnętrznej na wysokości 120 cm w miejscach 

wskazanych na fot. nr 3: 

1. Demontaż istniejącego ocieplenia 

2. Montaż płyty fenolowej WEBER PH930 gr. 5 cm 

3. Wykonanie warstwy zbrojącej oraz tynkarskiej w systemie WEBER 

 

 

 



 

 

D) Wymiana rury spustowej oraz kosza zlewowego o przekroju takim samym jak 

istniejący w miejscu wskazanym na fot. nr 4: 

1. Demontaż istniejącej rury spustowej oraz kosza zlewowego 

2. Montaż nowej rury spustowej oraz kosza zlewowego 

3. Podłączenie rury spustowej do odwodnienia deszczówki 

 

Uwagi: 

Oferta musi zawierać informacje: 

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

- szczegółowych pomiarów należy wykonać siłami własnymi,  

- termin przesyłania ofert: do 17.03.2021 r. 

- miejsce realizacji zamówienia: ul. Jeżycka 17; 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 
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