
ZAPYTANIE OFERTOWE

Nieruchomość Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres ul. Saperska 40A-B, 42A-B, 61-493 Poznań
Data 07.09.2022r.
Temat Uszczelnienie ścian,posadzek w miejscach zawilgoceń
Numer oferty SA40/02/2022

Szanowni Państwo,

Wspólnota  Mieszkaniowa  Właścicieli  Nieruchomości  ul.  Saperska  40A-B,  42A-B  w

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

wykonanie  uszczelnienia  ścian,  posadzek  w  miejscach  zawilgoceń  na  poziomie  -1  w

klatkach  40AB  ,42A  oraz  kilku  miejscach  w  hali  garażowej,  w  niżej  wymienionym

zakresie:

Technologia wykonania odwodnienia dylatacji przy miejscu postojowym 

30:

1. Wycięcie posadzki na odcinku około 2mb i szerokości 40 cm

2. Skanalizowanie wody poprzez odsączenie jej do odpływu liniowego

3. Ułożenie maty drenującej Icopal

4. Wylanie posadzki z zatarciem na ostro

Technologia wykonania naprawy i uszczelnienia tynków( pomieszczenie 

śmietnika plus dwie klatki schodowe ( obmiar 47mb) :

1. Zabezpieczenie miejsca wykonywania prac

2. Skucie płytek cokołowych

3. Skucie tynku do wysokości min. 50 cm lub 20 cm powyżej zawilgoceń

4. Szlifowanie ścian

5. Wklejenie taśm na styku ściany z posadzką wraz z narożnikami

6. Ułożenie szlamu polimerowo-mineralnego

7. Gruntowanie ścian beton kontakt

8. Wykonanie tynków cementowych

9. Ułożenie gładzi polimerowo mineralnej

10.Wklejenie płytek cokołowych

11.Ułożenie akrylu na cokolikach

12.Ułożenie silikonu na styku cokołu z płytką na posadzce

13.Gruntowanie ścian

14.Malowanie ścian do wysokości 1m

15.W miejscach ścian murowanych dodatkowo wykonanie iniekcji kremem Kiesol C



Technologia wykonania uszczelnienia 2mb styku posadzki ze ścianą przy 

miejscu postojowym 23 :

1. Wykonanie odwiertów

2. Montaż pakerów

3. Iniekcja żelem akrylowym

4. Usunięcie pakerów

5. Szpachlowanie otworów

6. Ułożenie szlamu polimerowo- mineralnego

Technologia wykonania naprawy i uszczelnienia tynku wzdłuż miejsca 

postojowego 5 ( obmiar 5mb) :

1. Skucie tynków do wysokości min. 50 cm lub 20 cm powyżej zawilgoceń

2. Szlifowanie ścian

3. Ułożenie szlamu polimerowo-mineralnego

4. Malowanie do wysokości około 1m

Uwaga: 

1. Proszę podać koszt robocizny, sprzętu oraz materiału niezbędnego do wykonania

wyżej wymienionych prac.

2. Oferta musi zawierać informacje:

• jaki będzie okres gwarancji

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

Termin przesyłania ofert: do 21.09.2022 r.



Dokumentacja zdjęciowa

Dylatacja

Śmietnik,klatki schodowe





Miejsce postojowe 23



Miejsce postojowe 5



Oferty prosimy kierować :

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

Miejsce realizacji zamówienia: ul. Saperska 40A-B, 42A-B 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  


