
 

 
 
 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Nieruchomość Budynek mieszkalny wielorodzinny 

Adres ul. Heweliusza 1-11; Poznań 

Temat Wiata śmietnikowa 

Numer oferty HE1/2023/01 

Szanowni Państwo, 

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Heweliusza 1-11 w Poznaniu  

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

wiaty śmietnikowej na wzór istniejącej, zgodnie z projektem wykonawczym w poniższym 

zakresie prac: 

lp opis jedn. ilość 

1 Zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót kpl. 1,00 

2 Demontaż kostki brukowej m2 18,40 

3 Demontaż krawężników mb 12,50 

4 Demontaż warstw stropodachu do płyty ocieple-
niowej m2 30,00 

5 Wykonanie płyty fundamentowej gr. 20cm zbrojo-
nej prętem fi 10 w rozstawie 25x25 cm m2 20,24 

6 
Wykonanie izolacji poziomej: 2 x papa termo-
zgrzewalna przed wcześniejszym zagruntowaniem 
podłoża 

m2 20,24 

7 Wykonanie obróbki na styku płyty fundamentowej z 
izolacją stropodachu: 2 x papa termozgrzewalna mb 22,80 

8 Ułożenie kostki brukowej na podsypce cementowo 
piaskowej m2 15,84 

9 Wykonanie podjazdów do śmietników z kostki bru-
kowej m2 4,80 

10 Montaż obrzeży betonowych 8x30x100 w kolorze 
szarym mb 24,60 

11 Wywóz utylizacja materiałów z rozbiórki kpl. 1,00 

12 Ściany z bloczków 390x190x198 Tekno AmerBlok 
"cegła łupana" kolor szary m2 29,40 



 

 
 
 
 

13 Wieniec żel-bet + marki stalowe  mb 19,60 

14 Trzpień żelbetowy 20x20  mb 6,00 

15 
Zadaszenie: konstrukcja stalowa  ocynkowana + 
pokrycie blacha TR35 gr. 0,63 + obróbki blachar-
skie 

m2 20,24 

16 Uporządkowanie miejsca prowadzonych robót kpl. 1,00 

 

Załączniki: 

- projekt wykonawczy - załącznik nr 1 

- dokumentacja zdjęciowa istniejącej wiaty śmietnikowej - załącznik nr 2 

Uwagi: 
 
Oferta musi zawierać informacje: 

- jaki będzie okres gwarancji, 

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

- termin przesyłania ofert: do 24-03-2023 r. 

- miejsce realizacji zamówienia: ul. Heweliusza 1-11; Poznań 

 

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 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


