
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Nieruchomość Budynek mieszkalny wielorodzinny 

Adres ul. Świerzawska 12, 12a, 12b; Poznań 

Temat Wydzielenie pomieszczenia sanitarnego. 

 
 

Szanowni Państwo, 

 

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Świerzawskiej 12, 12a, 12b w Poznaniu 

(Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wydzielenie i wygrodzenie  

z pomieszczenia węzła cieplnego małego pomieszczenia na potrzeby sanitarne w niżej wymienionych 

zakresie prac: 

 

1. Wykonanie ogrodzenia panelowego: 

1.1 Montaż stopy słupka 60x40 ocynkowanej (do posadzki i stropu) - 12 szt.  

1.2 Montaż słupków ocynkowanych o wymiarze 60x40x2700 - 6 szt. 

1.3 Montaż paneli ogrodzeniowych płaskich z prętów 8/6/8 ocynkowanych montowanych w pionie 

(1230x2500) - 5 szt. 

1.4 Montaż furtki ocynkowanej o wymiarze 1000x2200 z klamką i zamkiem - 1 szt. 

 

2. Wykonanie prac instalacyjnych: 

2.1. Doprowadzenie z.w.u. do kompaktu WC oraz umywalki poprzez montaż rur PP 25mm x 3,5mm 

wraz zaworami odcinającymi - 12 mb 

2.2 Doprowadzenie c.w.u. do umywalki poprzez montaż rur PP 25mm x 3,5mm wraz z zaworami 

odcinającymi - 8 mb 

2.3 Doprowadzenie rury fi 40mm do rozdrabniacza kompaktu WC wraz z podłączeniem  

do kanalizacji sanitarnej - 11 mb 

2.4 Doprowadzenie rury kanalizacyjnej fi 50mm od umywalki do rozdrabniacza kompaktu WC  

|wraz z podłączeniem - 2,5 mb 

 

3. Wykonanie otworu o średnicy 80mm w ścianie żel-bet w miejscu przejścia rury + wykonanie 

obróbki p-poż - 1 kpl. 

 

4. Biały montaż: 

4.1 Montaż umywalki ściennej wraz z baterią i syfonem - 1 kpl. 

4.2 Montaż pompy WC z rozdrabniaczem + kompakt - 1 kpl. 

 

5. Doprowadzenie zasilania elektrycznego kablem 3x2,5(mm2) od rozdzielni elektrycznej do pompy 

WC wraz z bezpiecznikiem jednofazowym - 5 mb 

  

SCHEMAT ROZKŁADU INSTALACJI OKREŚLA ZAŁĄCZNIK NR 1! 

 



 

Uwagi: 
 
Oferta musi zawierać informacje: 
- jaki będzie okres gwarancji, 

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

- termin przesyłania ofert: do 11.02.2022 r. 

- miejsce realizacji zamówienia: ul. Świerzawska 12, 12A, 12B w Poznaniu 

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 
 


