
 

 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Nieruchomość Budynek mieszkalny wielorodzinny 

Adres ul. Jasna Rola 34B; Poznań 

Dotyczy Remont tarasu.  

Szanowni Państwo, 

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Jasnej Roli 34 w Poznaniu  

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

w poniższym zakresie prac: 

1. Zabezpieczenie placu budowy 

2. Montaż rusztowania elewacyjnego - 70 m2 

3. Demontaż płytek gresowych - 5,4 m2 

4. Demontaż płytek cokołowych - 8,7 mb 

5. Skucie wylewki betonowej - 5,4 m2 

6. Demontaż płyt styropianowych - 5,4 m2 

7. Demontaż papy- pierwsza warstwa - 5,4 m2 

8. Demontaż papy- druga warstwa - 5,4 m2 

9. Demontaż wpustu tarasowego - 1 szt. 

10. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki 

11. Utylizacja gruzu na wysypisku 

12. Wywiezienie papy z terenu rozbiórki 

13. Utylizacja papy na wysypisku 

14. Wywiezienie styropianu z terenu rozbiórki 

15. Utylizacja styropianu na wysypisku 

16. Montaż płyt styropianowych XPS gr. 10 cm - 5,4 m2 

17. Wykonanie wylewki spadkowej zatartej na gładko - 5,4 m2 

18. Montaż obróbek blacharskich pod drzwiami tarasowymi - 1,5 mb 

19. Montaż wpustu tarasowego - 1 szt. 

20. Zagruntowanie wylewki spadkowej roztworem asfaltowym - 5,4 m2 

21. Ułożenie papy podkładowej - 5,4 m2 

22. Ułożenie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia - 5,4 m2 

23. Wykonanie obróbki na styku z elewacją budynku papą termozgrzewalną wierzchniego krycia+ 

montaż listwy dociskowej wraz z ułożeniem silikonu dekarskiego - 8,7 mb 

24. Ułożenie deski kompozytowej na systemowych legarach - 5,4 m2 

25. Wykonanie wyprawek tynkarskich (elewacyjnych) - 18 m2 

26. Demontaż rusztowania elewacyjnego - 70 m2 

 



 

 
 
 
 

Uwagi: 

 

- oferta musi zawierać potwierdzenie ważności min. 6 miesięcy 

- okres gwarancji min. 60 m-c 

- termin przesyłania ofert: do 17-08-2021 r. 

- miejsce realizacji zamówienia: ul. Jasna Rola 34 w Poznaniu 

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

w których przewidziane są roboty 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 


