
 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
 

Nieruchomość Budynek mieszkalny wielorodzinny 

Adres ul. Naramowicka 217 A-D; Poznań 

Temat 
Wykonanie projektu wykonawczego wymiany instalacji z.w.u. c.w.u. 
oraz cyrkulacji.  

 
 

Szanowni Państwo, 

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Naramowicka 217 A-D w Poznaniu 

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

wykonawczego wymiany instalacji z.w.u. c.w.u. oraz cyrkulacji (piony + poziomy)  

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w zakresie:  

 

ETAP I: 

1. Opracowania koncepcji wymiany i przebiegu instalacji w tym wizji lokalnej  

w mieszkaniach. 

2. Przełożenie zamawiającemu szkiców przebiegu nowo projektowanej instalacji.  

 

ETAP II: 

1. Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji istniejącej instalacji. 

2. Przełożenie zamawiającemu szczegółowego przebiegu nowo projektowanej instalacji  

na poszczególnych rzutach kondygnacji budynku.  

 

ETAP III: 

1. Sporządzenie projektu wykonawczego wymiany instalacji (piony i poziomy)  

w zakresie i formie wymaganej właściwymi przepisami Prawa Budowlanego w tym sposobu 

odbudowy ścian, stropów w miejscu projektowanej instalacji.  

2. Przygotowanie oraz złożenie w imieniu Zamawiającego wszelkich wniosków oraz 

uzgodnień niezbędnych do uzyskania zgody od wymaganego organu na prowadzenie prac. 

3. Wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu inwenstr. obejmującego całość opracowania. 

4. Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji przedsięwzięcia budowlanego, mające 

na celu odpowiadanie na pytania Wykonawcy i Inwestora do projektu. 

 

Informacje o budynku: 

- liczba klatek schodowych: 4 

- liczba kondygnacji: 7 

- ilość lokali mieszkalnych: kl. A = 59; kl. B = 69; kl. C = 53; kl. D = 64. 

 

 

 

 



 

 

Uwagi: 

Oferta musi zawierać informacje: 

- realizacja robót etapowa, każdy etap prac należy wycenić osobno 

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

- wymagane doświadczenie przy wykonywaniu tego typu robót potwierdzone wykazem 

robót takich realizacji lub referencjami  

- termin przesyłania ofert: do 19.08.2022 r. 

- miejsce realizacji zamówienia: ul. Naramowicka 217A-D; Poznań 

- do oferty cenowej należy dołączyć oświadczenie zapoznania się z obiektem. 

 

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 
 
 
 
 
 
 


