
ZAPYTANIE OFERTOWE

Nieruchomość Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres ul. Kościelna 26, 60-538 Poznań
Data 18.06.2021r
Temat Remont klatek schodowych
Numer oferty KO26/01/2021

Szanowni Państwo,

Wspólnota  Mieszkaniowa  Właścicieli  Nieruchomości  ul.  Kościelnej  26  w  Poznaniu

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

remontu klatek schodowych w niżej wymienionym zakresie prac:

WARIANT 1:

1. Zabezpieczenie podłóg, drzwi, okien oraz skrzynek.

2. Przygotowanie  powierzchni  ścian,  sufitów,  podestów  i  biegów schodowych  pod

malowanie  farbą emulsyjną poprzez  naprawę  istniejących  uszkodzeń,  spękań  i

ubytków.

3. Zagruntowanie powierzchni ścian, sufitów, podestów i biegów schodowych.

4. Malowanie  2-krotne  farbą  emulsyjną  tynków  wewnętrznych  ścian,  sufitów,

podestów i biegów schodowych.

5. Malowanie 2-krotne lakierem lamperyjnym ścian do wysokości 1,5m od poziomu

posadzki.

6. Montaż kątowników aluminiowych 25x25x1500 na narożnikach

7. Montaż półek nad kaloryferem

8. Usunięcie zabezpieczeń.

Obmiar:

Klatka 1-7 (poziom -1,0,1 do końca biegu schodów za windą) 

• ściany 225,0 m2

• sufity 85,0m2

• lamperia 70,0m2

• półki 1szt

• kątowniki aluminiowe 4szt

Klatka 8-21 (poziom 0,do końca biegu schodów za windą)

• ściany 75,0m2

• sufity 18,5m2

• lamperia 16,0m2

• półki 1 szt

• kątowniki aluminiowe 4szt



Klatka 22-35 (poziom 0, do końca biegu schodów za windą)

• ściany 140,0m2

• sufity 30,0m2

• lamperia 35,0m2

• półki 2szt

• kątowniki aluminiowe 4szt

WARIANT 2 całe klatki schodowe:

1. Zabezpieczenie podłóg, drzwi, okien oraz skrzynek.

2. Przygotowanie  powierzchni  ścian,  sufitów,  podestów  i  biegów schodowych  pod

malowanie  farbą emulsyjną poprzez  naprawę  istniejących  uszkodzeń,  spękań  i

ubytków.

3. Zagruntowanie powierzchni ścian, sufitów, podestów i biegów schodowych.

4. Malowanie  2-krotne  farbą  emulsyjną  tynków  wewnętrznych  ścian,  sufitów,

podestów i biegów schodowych.

5. Malowanie 2-krotne lakierem lamperyjnym ścian do wysokości 1,5m od poziomu

posadzki.

6. Montaż kątowników aluminiowych 25x25x1500 na narożnikach

7. Montaż półek nad kaloryferami

8. Usunięcie zabezpieczeń.

Obmiar:

Klatka 1-7 

• ściany 455,0 m2

• sufity 140,0m2

• lamperia 150,0m2

• półki 2szt

• kątowniki aluminiowe 14szt

Klatka 8-21

• ściany 315,0m2

• sufity 82,0m2

• lamperia 105,0m2

• półki 2szt

• kątowniki aluminiowe 14szt

Klatka 22-35 

• ściany 545,0m2

• sufity 120,0m2

• lamperia 150,0m2

• półki 3szt

• kątowniki aluminiowe 4szt



Przedsionek śmietnika w hali garażowej

Obmiar

• ściany do odmalowania 24,0m2

• kątownik PCV 2szt

• Kątownik aluminiowy 2szt

Dokumentacja zdjęciowa



Uwaga: 
1. Proszę podać koszt R+M+S.

2. Powierzchnia  ścian  i  sufitów  podana  jest  jako  szacunkowa,  należy  sprawdzić

wymiary na miejscu.

3. Proszę o wycenę dla obu wariantów.

4. Oferta musi zawierać informacje:

• jaki będzie okres gwarancji

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

Termin przesyłania ofert: do 02.07.2021 r.

Oferty prosimy kierować :

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

Miejsce realizacji zamówienia: ul. Kościelna 26 w Poznaniu.

W razie jakichkolwiek pytań lub uzgodnień  oraz w celu ustalenia spotkania na terenie
nieruchomości  prosimy  o  kontakt  telefoniczny  lub  mailowy  z  inspektorem  działu
technicznego:

Maciej Waliszewski 
tel. 508 352 181
maciej.waliszewski  @palatyn.pl     


