
ZAPYTANIE OFERTOWE

Nieruchomość Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres ul. Górna Wilda 100
Data 7.09.2015r
Temat Remont klatki schodowej oficyny
Numer oferty GW100/01/2015

Szanowni Państwo,
Wspólnota  Mieszkaniowa  Właścicieli  Nieruchomości  ul.  Górna  Wilda  100  w  Poznaniu
(Zamawiający)  zwraca  się  z  prośbą  o  przedstawienie  oferty  cenowej  na  wykonanie
remontu klatki schodowej oficyny z uwzględnieniem poniższego zakresu prac:

1. Zeskrobanie starej farby oraz skucie luźnych tynków ze ścian, sufitów, podestów
i biegów schodowych

2. Zagruntowanie powierzchni ścian, sufitów, podestów i biegów schodowych
3. Uzupełnienie  ubytków  w  tynku  na  ścianach,  sufitach,  podestach  i  biegach

schodowych
4. Położenie  dwóch  warstw  gładzi  gipsowej  na  ścianach,  sufitach,  podestach

i biegach schodowych
5. Zagruntowanie powierzchni ścian, sufitów, podestów i biegów schodowych
6. Malowanie  2-krotne  farbą  emulsyjną  tynków  wewnętrznych  ścian,  sufitów,

podestów i biegów schodowych
7. Malowanie 2-krotne lakierem lamperyjnym bezbarwnym ścian do wysokości 1,5m
8. Remont schodów drewnianych:

• Uzupełnienie brakujących tralek
• Uzupełnienie brakujących kul przy poręczach
• Uzupełnienie brakujących listew przypodłogowych na półpiętrach 
• Wymiana uszkodzonych stopni schodowych na nowe
• Oczyszczenie  wszystkich  elementów  drewnianych  schodów  i  balustrad  do

surowego  drewna  poprzez  opalanie,  skrobanie  a  następnie  uzupełnienie
ubytków i szlifowanie

• Pomalowanie lakierem do drewna na kolor jasnoszary wszystkich elementów
drewnianych schodów i balustrad

9. Remont drzwi do piwnicy:
• Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej
• Zeskrobanie farby po opalaniu
• Uzupełnienie ubytków i szlifowanie drzwi
• Pomalowanie lakierem do drewna drzwi na kolor jasnoszary

10.Remont framugi drzwi wejściowych:
• Opalenie farby olejnej z framugi drzwi
• Zeskrobanie farby po opalaniu
• Uzupełnienie ubytków i szlifowanie framugi drzwi
• Pomalowanie lakierem do drewna framugi na kolor zbliżony do obecnego

11. Prace instalacyjne:
• Przeniesienie włącznika światła za drzwiami wejściowymi o 40cm w kierunku

schodów
• Wymiana wszystkich lamp na klatce schodowej na nowe
• Demontaż  starych  włączników  oświetlenia  i  montaż  nowych  włączników

z podświetleniem
12. Pomalowanie  na  kolor  żółty  wszystkich  niedomalowanych  elementów  instalacji

gazowej.

UWAGA: Każdy punkt  główny  1-12 należy wycenić  osobno uwzględniając  R+M+S.  W
ofercie cenowej należy również uwzględnić wywóz i utylizację gruzu oraz zabezpieczenie
podłóg oraz innych elementów klatki schodowej.



Termin przesyłania ofert: do 25.09.2015 r.

Oferty prosimy kierować :

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

Miejsce realizacji zamówienia: ul. Górna Wilda 100 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:

Dawid Dudzik
tel. 513 038 034
dawid.dudzik@palatyn.pl
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