
 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
 

Nieruchomość Budynek mieszkalny wielorodzinny 

Adres ul. Jasna Rola 40, 40a-40c w Poznaniu 

Temat Remont podbitki dachowej. 

 
 

Szanowni Państwo, 

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Jasnej Roli 40; 40A-C w Poznaniu 

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

dachowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w niżej wymienionych zakresie prac: 

 

A) Budynek nr 40 - elewacja boczna od strony ogródków: 

1. Zabezpieczenie terenu 

2. Montaż rusztowania elewacyjnego 

3. Demontaż płyty OSB – 56 m2 

4. Montaż nowej płyty OSB3 (wodoodpornej) gr. 22 mm – 88 m2 

5. Montaż blachy aluminiowej na rąbek stojący w kolorze grafitowym – 56 m2 

6. Wykonanie murka attykowego z płyty OSB3 gr. 22mm o wys. około 15 cm – 28 mb 

7. Wykonanie wiatrownicy wraz z wykonaniem obróbki na całej długości z papy 

termozgrzewalnej wierzchnie krycia o gr. min 5,0 mm – 28 mb 

8. Demontaż rusztowania elewacyjnego 

9. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki 

 

B) Budynek nr 40a - elewacja tylna: 

1. Zabezpieczenie terenu 

2. Montaż rusztowania elewacyjnego 

3. Demontaż płyty OSB – 28 m2 

4. Montaż nowej płyty OSB3 (wodoodpornej) gr. 22 mm – 41 m2 

5. Montaż blachy aluminiowej na rąbek stojący w kolorze grafitowym – 28 m2 

6. Wykonanie murka attykowego z płyty OSB3 gr. 22mm o wys. około 15 cm – 14 mb 

7. Wykonanie wiatrownicy wraz z wykonaniem obróbki na całej długości z papy 

termozgrzewalnej wierzchnie krycia o gr. min 5,0 mm – 14 mb 

8. Demontaż rusztowania elewacyjnego 

9. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki 



 

 

 

C) Budynek nr 40c - elewacja tylna: 

1. Zabezpieczenie terenu 

2. Montaż rusztowania elewacyjnego 

3. Demontaż płyty OSB – 28 m2 

4. Montaż nowej płyty OSB3 (wodoodpornej) gr. 22 mm – 41 m2 

5. Montaż blachy aluminiowej na rąbek stojący w kolorze grafitowym – 28 m2 

6. Wykonanie murka attykowego z płyty OSB3 gr. 22mm o wys. około 15 cm – 14 mb 

7. Wykonanie wiatrownicy wraz z wykonaniem obróbki na całej długości z papy 

termozgrzewalnej wierzchnie krycia o gr. min 5,0 mm – 14 mb 

8. Demontaż rusztowania elewacyjnego 

9. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki 

 

 

Uwagi: 

Oferta musi zawierać informacje: 

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

- szczegółowych pomiarów należy wykonać siłami własnymi,  

- termin przesyłania ofert: do 05.11.2021 r. 

- miejsce realizacji zamówienia: ul. Jasna Rola 40, 40a-40c; 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 
 
 
 
 
 
 


