
 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nieruchomość Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres ul. Jackowskiego 45

Data 04.04.2022r. 

Temat Remont pokrycia dachowego

Numer oferty JA45/01/2022

Szanowni Państwo, 

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Jackowskiego 45

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

remontu pokrycia dachowego w zakresie:

• demontaż instalacji odgromo
• wyczyszczenie i zagruntowanie podłoża
• montaż papy podkładowej Lemar Aspot P
• ułożenie papy termozgrzewalnej Lembit Super W
• montaż kominków wentylacyjnych 
• wykonanie nowej obróbki 

S52 SBS S + montaż listwy dociskowej wraz z ułożeniem silikonu dekarskiego 
109,24 mb 

• wykonanie nowej obróbki na styku z elewacją budynku papą termozgrzewalną 
Lembit Super W-PYE250 S52 SBS S + montaż lis
silikonu dekarskiego  - 

• oklejenie murków attykowych papą termozgrzewalną  Lembit Super W
SBS S – 184,80 mb 

• montaż wiatrownic z blachy ocynkowanej 
• uzupełnienie ubytków tynków ścian kominów+ ułoże

klejem+ zagruntowanie powierzchni wraz z ułożeniem silikonu dekarskiego 
100,09 m2 

• pokrycie czap kominowych papą termozgrzewalną Lembit Super W
SBS S + wykonanie okapu z blachy ocynkowanej 

• wykonanie obróbki przejść kanałów wentylacyjnych przez czapy kominowe oraz 
obróbki kominków wentylacyjnych stropodachu papą termozgrzewalną  Lembit 
Super W-PYE250 S52 SBS S 

• wymiana wyłazu dachowego 
• wykonanie obróbki wyłazów dachowych papą termozgrzewalną  

PYE250 S52 SBS S – 3 szt
• uzupełnienie ubytków tynków ścian attykowych i skosów, montaż styropianu EPS 

100+ ułożenie siatki elewacyjnej z klejem+ zagruntowanie powierzchni wraz z 
ułożeniem tynku sylikonowego 

• montaż styropianu EPS 10
– 173,0m2 

• montaż papy samoprzylepnej Lemar Lembit S20 
• montaż papy termozgrzewalnej Lembit  Super W

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Budynek mieszkalny wielorodzinny 

ul. Jackowskiego 45-45D,Polna 42 

 

Remont pokrycia dachowego 

JA45/01/2022 

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Jackowskiego 45-45D,Polna 42 w 

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

remontu pokrycia dachowego w zakresie: 

demontaż instalacji odgromowej - kpl 
wyczyszczenie i zagruntowanie podłoża 
montaż papy podkładowej Lemar Aspot P-PYE200 S40 SBS – 1054,0 m2
ułożenie papy termozgrzewalnej Lembit Super W-PYE250 S52 SBS S 
montaż kominków wentylacyjnych – 50 szt. 
wykonanie nowej obróbki kominów papą termozgrzewalną  Lembit Super W
S52 SBS S + montaż listwy dociskowej wraz z ułożeniem silikonu dekarskiego 

wykonanie nowej obróbki na styku z elewacją budynku papą termozgrzewalną 
PYE250 S52 SBS S + montaż listwy dociskowej wraz z ułożeniem 

 49,0 mb 
oklejenie murków attykowych papą termozgrzewalną  Lembit Super W

montaż wiatrownic z blachy ocynkowanej – 152,0 mb 
uzupełnienie ubytków tynków ścian kominów+ ułożenie siatki elewacyjnej z 
klejem+ zagruntowanie powierzchni wraz z ułożeniem silikonu dekarskiego 

pokrycie czap kominowych papą termozgrzewalną Lembit Super W
SBS S + wykonanie okapu z blachy ocynkowanej – 32,05 m2 

rzejść kanałów wentylacyjnych przez czapy kominowe oraz 
obróbki kominków wentylacyjnych stropodachu papą termozgrzewalną  Lembit 

PYE250 S52 SBS S – 90,0 szt 
wymiana wyłazu dachowego – 1 szt 
wykonanie obróbki wyłazów dachowych papą termozgrzewalną  

3 szt 
uzupełnienie ubytków tynków ścian attykowych i skosów, montaż styropianu EPS 
100+ ułożenie siatki elewacyjnej z klejem+ zagruntowanie powierzchni wraz z 
ułożeniem tynku sylikonowego – 70,0 m2 
montaż styropianu EPS 100( skosy na dachu nad wejściami do klatek schodowych) 

montaż papy samoprzylepnej Lemar Lembit S20 – 173,0 m2 
montaż papy termozgrzewalnej Lembit  Super W-PYE250 S52 SBS S 

45D,Polna 42 w 

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

1054,0 m2 
PYE250 S52 SBS S – 1054,0 m2 

kominów papą termozgrzewalną  Lembit Super W-PYE250 
S52 SBS S + montaż listwy dociskowej wraz z ułożeniem silikonu dekarskiego – 

wykonanie nowej obróbki na styku z elewacją budynku papą termozgrzewalną 
twy dociskowej wraz z ułożeniem 

oklejenie murków attykowych papą termozgrzewalną  Lembit Super W-PYE250 S52 

nie siatki elewacyjnej z 
klejem+ zagruntowanie powierzchni wraz z ułożeniem silikonu dekarskiego – 

pokrycie czap kominowych papą termozgrzewalną Lembit Super W-PYE250 S52 

rzejść kanałów wentylacyjnych przez czapy kominowe oraz 
obróbki kominków wentylacyjnych stropodachu papą termozgrzewalną  Lembit 

wykonanie obróbki wyłazów dachowych papą termozgrzewalną  Lembit Super W-

uzupełnienie ubytków tynków ścian attykowych i skosów, montaż styropianu EPS 
100+ ułożenie siatki elewacyjnej z klejem+ zagruntowanie powierzchni wraz z 

0( skosy na dachu nad wejściami do klatek schodowych) 

PYE250 S52 SBS S – 173,0 m2 



 

 

 

 

• montaż instalacji odgromowej, wykonanie badania instalacji odgro
• wywóz, utylizacja śmieci , pozostałości materiałów z placu budowy 

Uwagi: 

 

Oferta musi zawierać informacje:

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

- termin przesyłania ofert: do 25.04.2022r.

- miejsce realizacji zamówienia: ul. Jackowskiego 45

- do oferty cenowej należy dołączyć oświadczenie 

 

 

 

montaż instalacji odgromowej, wykonanie badania instalacji odgro
wywóz, utylizacja śmieci , pozostałości materiałów z placu budowy 

Oferta musi zawierać informacje: 

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

do 25.04.2022r. 

zamówienia: ul. Jackowskiego 45-45D,Polna 42  w Poznaniu

do oferty cenowej należy dołączyć oświadczenie zapoznania się z obiektem

montaż instalacji odgromowej, wykonanie badania instalacji odgromowej – kpl 
wywóz, utylizacja śmieci , pozostałości materiałów z placu budowy - kpl 

45D,Polna 42  w Poznaniu 

zapoznania się z obiektem 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Oferty prosimy kierować : 

• drogą mailową: inspektor działu technicznego:

• osobiście w siedzibie firmy: PALATYN Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o. o.

Miejsce realizacji zamówienia: ul. Jackowskiego 45

 

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 

drogą mailową: inspektor działu technicznego: maciej.waliszewski@palatyn.pl

osobiście w siedzibie firmy: PALATYN Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o. o.

Miejsce realizacji zamówienia: ul. Jackowskiego 45-45D,Polna 42 w Poznaniu,

W razie jakichkolwiek pytań lub uzgodnień oraz w celu ustalenia spotkania na terenie 
osimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z inspektorem działu technicznego:

maciej.waliszewski@palatyn.pl 

osobiście w siedzibie firmy: PALATYN Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o. o. 

45D,Polna 42 w Poznaniu, 

W razie jakichkolwiek pytań lub uzgodnień oraz w celu ustalenia spotkania na terenie 
osimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z inspektorem działu technicznego: 


