
ZAPYTANIE OFERTOWE

Nieruchomość Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres ul. Wschodnia 24, 62-030 Luboń
Data 15-02-2023r.
Temat Remont pokrycia dachowego  nad klatkami C-D, H-I
Numer oferty W24/01/2023

Szanowni Państwo,

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Wschodnia 24 w Luboniu (Zamawiający)

zwraca  się  z  prośbą  o  przedstawienie  oferty  cenowej  na  remont  pokrycia  dachowego  w

wymienionym zakresie:

Kopuły nad klatkami C-D, H-I

1. Demontaż instalacji odgromowej -375,0 mb

2. Zagruntowanie powierzchni dachu + ułożenie papy termozgrzewalnej LEMBIT SUPER W-

PYE250 S52 SBS S -743,30 m2

3. Wykonanie nowej obróbki kominów papą termozgrzewalną  LEMBIT SUPER W-PYE250 

S52 SBS S + montaż listwy dociskowej wraz z ułożeniem silikonu dekarskiego -64,80 

mb

4. Uzupełnienie ubytków tynków ścian kominów+ montaż styropianu+ ułożenie siatki 

elewacyjnej z klejem + zagruntowanie powierzchni wraz z ułożeniem tynku 

silikonowego -68,50 m2

5. Pokrycie czap kominowych papą termozgrzewalną  LEMBIT SUPER W-PYE250 S52 SBS 

S + wykonanie okapu z blachy ocynkowanej -18,32 m2

6. Wykonanie nowej obróbki na styku z elewacją budynku papą termozgrzewalną  LEMBIT 

SUPER W-PYE250 S52 SBS  +montaż listwy dociskowej wraz z ułożeniem silikonu 

dekarskiego– 27,0 mb

7. Wykonanie obróbki przejść instalacji kanalizacyjnej przez czapy kominowe papą 

termozgrzewalną  LEMBIT SUPER W-PYE250 S52 SBS S + montaż systemowych 

kominków – 15 szt

8. Wymiana wyłazu dachowego wraz z obróbką z papy termozgrzewalnej  LEMBIT SUPER 

W-PYE250 S52 SBS S – 2 szt

9. Demontaż + montaż siatek z kominów – 16 szt

10.Dwukrotne malowanie wiatrownic farbą do obróbek blacharskich – 26,0 mb

11.Montaż instalacji odgromowej na klockach betonowych -375,0 mb

12.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 08.03.2023r.

- miejsce realizacji zamówienia: ul. Wschodnia 24  w Luboniu

- 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: ul. Wschodnia 24 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

Dokumentacja zdjęciowa






