
ZAPYTANIE OFERTOWE

Nieruchomość Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres ul. Kraszewskiego 11 w Poznaniu
Data 16-02-2022r.
Temat Remont klatki schodowej
Numer oferty KR11/01/2022

Szanowni Państwo,
Wspólnota  Mieszkaniowa  Właścicieli  Nieruchomości  ul.  Kraszewskiego  11  w  Poznaniu
(Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

Wykonanie remontu klatki schodowej w następującym zakresie:

- zabezpieczenie podłóg,drzwi,poręczy,okien oraz skrzynek
- demontaż lamp przed szpachlowaniem
- demontaż listew przypodłogowych
- montaż rury PCV w wykutym kanale i montaż puszek rewizyjnych
- zatynkowanie bruzd i ubytków
- założenie siatki elewacyjnej na wszystkich ubytkach
- demontaż instalacji gazowej w części wspólnej i jej utylizacja
- montaż rusztowania,podestu roboczego na ostatniej kondygnacji klatki schodowej
- montaż płyty GK P-poż na ostatniej kondygnacji z wygłuszeniem wełną mineralną
- gruntowanie ścian i sufitów gruntem CT-17 przed szpachlowaniem
- szpachlowanie,osadzenie narożników w oknach i szlifowanie ścian
- gruntowanie ścian i sufitów gruntem CT-17 po szlifowaniu
-  malowanie  2-  krotne  ścian  i  sufitów  farbami  lateksowymi  Caparol  (odcień  jasny),  sufit
malowany na biało

- malowanie lamperii  2-krotne lakierem bezbarwnym ścian do wysokości 1,5 m od poziomu
posadzki

- usunięcie zabezpieczeń
- posprzątanie terenu po wykonanych pracach, utylizacja gruzu

Szacunkowa powierzchnia ścian i sufitów:

• Ściany 328,0 m2

• Sufity 98,8 m2

• Sufit podwieszany z płyty GK P-poż 16,0 m2

                                  



Dokumentacja zdjęciowa





Uwagi:

Oferta musi zawierać informacje:

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

- szczegółowych pomiarów należy wykonać siłami własnymi, 

- termin przesyłania ofert: do 04.03.2022 r.

- miejsce realizacji zamówienia: ul. Kraszewskiego 11; Poznań

- do oferty cenowej należy dołączyć oświadczenie zapoznania się z obiektem

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

Miejsce realizacji zamówienia: Kraszewskiego 11 w Poznaniu

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


