
ZAPYTANIE OFERTOWE

Nieruchomość Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres ul. Jana Pawła II 7, 62-030 Luboń
Data 10-02-2022r.
Temat Poprawa termoizolacji budynku w obrębie mieszkań 16,24
Numer oferty JPII7/01/2022

Szanowni Państwo,

Wspólnota  Mieszkaniowa  Właścicieli  Nieruchomości  ul.  Jana  Pawła  II  7  w  Luboniu

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

budynku w obrębie mieszkań nr 16 i 24 w niżej wymienionych zakresie prac:

A) Mieszkanie nr 16:

1. Aplikacja  pianki  poliuretanowej  pod  istniejącą  warstwą  ocieplenia  elewacji  budynku

przed wcześniejszym wykonaniem otworów o średnicy 8mm w rozstawie co 12cm +

wykonanie wyprawy tynkarskiej o strukturze baranek – 23,0 m2 

2. Malowanie elewacji farbą sylikonową w kolorze podobnym do obecnego.

3. Należy uwzględnić montaż rusztowania.

Dokumentacja zdjęciowa



A) Mieszkanie nr 24:

1. Aplikacja  pianki  poliuretanowej  pod  istniejącą  warstwą  ocieplenia  elewacji  budynku

przed wcześniejszym wykonaniem otworów o średnicy 8mm w rozstawie co 12cm +

wykonanie wyprawy tynkarskiej o strukturze baranek – 11,0 m2 

2. Malowanie elewacji farbą sylikonową w kolorze podobnym do obecnego.

3. Należy uwzględnić montaż rusztowania.

Dokumentacja zdjęciowa

B) Garaż pod mieszkaniem nr 24:

1. Poprawa ocieplenia ścian garażu od strony wewnętrznej na wysokości 120cm poprzez :

- montaż płyty izolacyjnej  fenolowej Weber PH930 gr. 5cm na dwóch ścianach łącznie 12,0

mb

- wykonanie warstwy zbrojącej oraz tynkarskiej w systemie Weber



Uwagi:

Oferta musi zawierać informacje:

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

- szczegółowych pomiarów należy wykonać siłami własnymi, 

- termin przesyłania ofert: do 28.02.2022 r.

- miejsce realizacji zamówienia: ul. Jana Pawła II 7; Luboń

Oferty prosimy kierować :

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

Lindego 6, 60-573 Poznań
• proszę podać jaki będzie okres gwarancji

Miejsce realizacji zamówienia: ul. Jana Pawła II 7 w Luboniu,

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


