
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Nieruchomość Budynek mieszkalny wielorodzinny 

Adres ul. Dąbrowskiego 104-114; Długosza 1-5; Poznań 

Temat Studnie drenarskie. 

 
 

Szanowni Państwo, 

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Dąbrowskiego 104-114; Długosza 1-5 

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

drenarskiej w dwóch piwnicach w poniższym zakresie prac: 

 

I. PIWNICA - DĄBROWSKIEGO 114: 

 

1. Skucie posadzki w miejscu rur drenarskich oraz studni drenarskiej - 7 m2 

2. Montaż studni drenarskiej fi 800 wraz z pokrywą - 1 kpl. 

3. Montaż rur drenarskich owiniętych geowłókniną - 20 mb 

4. Wykonanie warstwy filtracyjnej z kamieni drenarskich (gr. warstwy 12cm) - 30 m2 

5. Rozłożenie folii 

6. Montaż kostki brukowej na podsypce cementowo piaskowej - 30 m2 

7. Montaż rury NPE25 od pompy do pionu kanalizacyjnego - 15 mb 

8. Montaż pompy GRUNDFOS 150 KP wraz podłączeniem do instalacji elektrycznej - 1 kpl. 

9. Wywóz utylizacja materiałów z rozbiórki - 1 kpl.  

 

II. PRALNIA - DŁUGOSZA 5: 

 

1. Skucie posadzki w miejscu rur drenarskich oraz studni drenarskiej - 3 m2 

2. Montaż studni drenarskiej fi 800 wraz z pokrywą - 1 kpl. 

3. Montaż rur drenarskich owiniętych geowłókniną - 10 mb 

4. Wykonanie warstwy filtracyjnej z kamieni drenarskich (gr. warstwy 12cm) - 12 m2 

5. Rozłożenie folii 

6. Montaż kostki brukowej na podsypce cementowo piaskowej - 12 m2 

7. Montaż rury NPE25 od pompy do pionu kanalizacyjnego - 15 mb 

8. Montaż pompy GRUNDFOS 150 KP wraz podłączeniem do instalacji elektrycznej - 1 kpl. 

9. Demontaż zlewu, wanny, pieca itp. 

10. Skucie tynków z powierzchni ścian - 35 m2 

11. Uzupełnienie miejscowych ubytków na powierzchni ścian - 5 m2 

12. Malowanie dwukrotne ścian farbą elewacyjną akrylową - 35 m2 

13. Malowanie dwukrotne sufitu farbą elewacyjną akrylową - 12 m2 

14. Montaż nowego zlewu stalowego wraz z podłączeniem do kanalizacji - 1 kpl. 



 

15 . Wymiana drzwi drewnianych na nowe drewniane z drewna sosnowego malowane dwukrotnie 

farbą do drewna + zamek + klamka - 1 kpl. 

16. Wywóz utylizacja materiałów z rozbiórki - 1 kpl. 

Uwagi: 
Oferta musi zawierać informacje: 
- potwierdzenie, że okres ważności oferty wynosi min. 6 miesięcy, 
- okres gwarancji min. 60 m-c 
- szczegółowych pomiarów należy wykonać siłami własnymi, 
- wymagane doświadczenie przy wykonywaniu tego typu robót potwierdzone wykazem robót takich 
realizacji lub referencjami  
- termin przesyłania ofert: do 30.09.2021 r. 
- miejsce realizacji zamówienia: ul. Dąbrowskiego 114, Długosza 5; 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 
 


