
 

 
 
 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Nieruchomość Budynek mieszkalny wielorodzinny 

Adres Ul. Jasna Rola 34 A-G; Poznań 

Temat Prace remontowe - skucie luźnych płytek.  

Szanowni Państwo, 

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Jasna Rola 34 A-G w Poznaniu, 

(Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej  

na skucie luźnych płytek przy wejściach do wind w budynku mieszkalnym wielorodzin-

nych przy ulicy Jasnej Roli 34B, 34D i 34G w Poznaniu.  

A) Klatka 34G - piętro II: 14-15 

1. Zabezpieczenie folią i taśmą malarską - 1 kpl. 

2. Skucie luźnych płytek - 4,26 m2 

3. Równanie podłoża pod płytki (niwelacja dużych szczelin za płytkami) - 4,26 m2 

4. Zagruntowanie przed ułożeniem płytek - 4,26 m2 

5. Ułożenie płytek - 4,26 m2 

6. Fugowanie płytek - 4,26 m2 

7. Wywóz utylizacja materiałów z rozbiórki - 1 kpl. 

B) Klatka 34G - piętro I: 9-10 

1. Zabezpieczenie folią i taśmą malarską - 1 kpl. 

2. Skucie luźnych płytek - 4,26 m2 

3. Równanie podłoża pod płytki (niwelacja dużych szczelin za płytkami) - 4,26 m2 

4. Zagruntowanie przed ułożeniem płytek - 4,26 m2 

5. Ułożenie płytek - 4,26 m2 

6. Fugowanie płytek - 4,26 m2 

7. Wywóz utylizacja materiałów z rozbiórki - 1 kpl. 

C) Klatka 34G - parter: 4-5 

1. Zabezpieczenie folią i taśmą malarską - 1 kpl. 

2. Skucie luźnych płytek - 4,26 m2 

3. Równanie podłoża pod płytki (niwelacja dużych szczelin za płytkami) - 4,26 m2 

4. Zagruntowanie przed ułożeniem płytek - 4,26 m2 

5. Ułożenie płytek - 4,26 m2 

6. Fugowanie płytek - 4,26 m2 

7. Wywóz utylizacja materiałów z rozbiórki - 1 kpl. 



 

 
 
 
 

 

D) Klatka 34B - piętro IV: 21-25 

1. Zabezpieczenie folią i taśmą malarską - 1 kpl. 

2. Skucie luźnych płytek - 3,43 m2 

3. Równanie podłoża pod płytki (niwelacja dużych szczelin za płytkami) - 3,43 m2 

4. Zagruntowanie przed ułożeniem płytek - 3,43 m2 

5. Ułożenie płytek - 3,43 m2 

6. Fugowanie płytek - 3,43 m2 

7. Wywóz utylizacja materiałów z rozbiórki - 1 kpl. 

E) Klatka 34B - parter - płytki przy wejściu (wiatrołap) 

1. Zabezpieczenie folią i taśmą malarską - 1 kpl. 

2. Skucie luźnych płytek (4 płytki) - 1 kpl. 

3. Równanie podłoża pod płytki (niwelacja dużych szczelin za płytkami) - 1 kpl. 

4. Zagruntowanie przed ułożeniem płytek - 1 kpl. 

5. Ułożenie płytek (4 płytki) - 1 kpl. 

6. Fugowanie płytek - 1 kpl. 

7. Wywóz utylizacja materiałów z rozbiórki - 1 kpl. 

F) Klatka 34D - piętro I: 4-6 

1. Zabezpieczenie folią i taśmą malarską - 1 kpl. 

2. Skucie luźnych płytek - 4,26 m2 

3. Równanie podłoża pod płytki (niwelacja dużych szczelin za płytkami) - 4,26m2 

4. Zagruntowanie przed ułożeniem płytek - 4,26 m2 

5. Ułożenie płytek - 4,26 m2 

6. Fugowanie płytek - 4,26 m2 

7. Wywóz utylizacja materiałów z rozbiórki - 1 kpl. 

Uwagi: 

Oferta musi zawierać informacje: 

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

- dokumentacja fotograficzna - załącznik nr 1 

- termin przesyłania ofert: do 10.05.2021 r. 

- miejsce realizacji zamówienia: ul. Jasna Rola 34 A-G; Poznań 

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 


