
 

 
 
 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Nieruchomość Budynek mieszkalny wielorodzinny 

Adres ul. Bnińska 26A; Poznań 

Dotyczy Remont dwóch górnych tarasów.  

Szanowni Państwo, 

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Bnińska 26A w Poznaniu  

(Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na remont dwóch górnych  

tarasów w poniższym zakresie prac: 

Remont dwóch górnych tarasów w osiach A-B; 1-5. 

lp opis jedn. ilość 

1 Zabezpieczenie placu budowy kpl. 1,00 

2 Montaż rusztowania elewacyjnego m2 72,00 

3 Demontaż donic z roślinnością z powierzchni tarasów kpl. 1,00 

4 Demontaż przegrody międzylokalowej szt. 2,00 

5 
Demontaż płytek tarasowych 60x60 na podkładkach regulowa-
nych  

m2 103,77 

6 
Demontaż + montaż nowych obróbek blacharskich przy 
drzwiach tarasowych + uszczelniacz Colozinc 

mb 15,20 

7 
Wyczyszczenie i zagruntowania papy zgrzewalnej gruntem  
Siplast Primer Szybki Grunt SBS 

m2 103,77 

8 
Wyklejenie koryta sputowego papą termozgrzewalną LEMBIT 
SUPER W-PYE250 S52 SBS S 

mb 54,72 

9 
Ułożenie papy termozgrzewalnej LEMBIT SUPER W-PYE250 S52 
SBS S 

m2 103,77 

10 

Wykonanie obróbki na styku z elewacją budynku poprzez mon-
taż papy termozgrzewalnej LEMBIT SUPER W-PYE250 S52 SBS 
S + montaż listwy dociskowej z blachy powlekanej + uszczel-
niacz Colozinc 

mb 33,36 

11 
Montaż płytek tarasowych 60x60 na nowych podkładkach regu-
lowanych - płytki z demontażu. 

m2 103,77 

12 Montaż donic z roślinnością na tarasie z demontażu. kpl. 1,00 

13 Demontaż rusztowania elewacyjnego. m2 72,00 

14 
Miejscowa naprawa elewacji w miejscu degradacji tynku na wy-
sokości mieszkania nr 15 (pow. do 10 m2) 

kpl. 1,00 

15 
Miejscowa naprawa elewacji w miejscu degradacji tynku na wy-
sokości mieszkania nr 17 (pow. do 10 m2) 

kpl. 1,00 

16 Wywóz utylizacja materiałów z rozbiórki kontener 1,00 

 



 

 
 
 
 

 

Uwagi: 

 

- oferta musi zawierać potwierdzenie ważności min. 6 miesięcy 

- okres gwarancji na szczelność izolacji tarasów min. 60 m-c 

- termin przesyłania ofert: do 28-02-2023 r. 

- miejsce realizacji zamówienia: ul. Bnińska 26A w Poznaniu 

- do oferty cenowej należy dołączyć oświadczenie zapoznania się z obiektem, terenem  

w których przewidziane są roboty 

- rzut tarasów - załącznik nr 1 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 


