
ZAPYTANIE OFERTOWE

Nieruchomość Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres al. Jana Pawła II 7-9, 62-030 Luboń
Data 07.09.2015r
Temat Wykonanie zjazdu indywidualnego i dwóch odcinków chodnika
Numer oferty JPII7/02/2015

Szanowni Państwo,

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli  Nieruchomości  al.  Jana Pawła  II  7 i  9 w Luboniu
(Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na

Wykonanie zjazdu indywidualnego z ulicy Pułaskiego na teren nieruchomości
oraz  wykonanie  dwóch  odcinków  chodnika  przy  pozostałych  bramach
wjazdowych na nieruchomość od strony al. Jana Pawła II.

ETAP I: Wykonanie zjazdu indywidualnego z ulicy Pułaskiego:

Zjazd należy utwardzić zgodnie z dokumentacją projektową (w załączniku) i przyjęciem
następującej konstrukcji nawierzchni:

 1. Konstrukcja nawierzchni zjazdów i miejsc postojowych:
• Betonowa  kostka  brukowa  typu  „Domino”,  szafa/  grafitowa  z  mikrofazą

– gr. 8cm
• Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 – gr. 5cm
• Podbudowa z betonu C 8/10 – gr. 12cm
• Mieszanka związana cementem C 1,5/2,0 – gr. 15cm

 2. Obramowanie zjazdów:
• Jako  obramowanie  nawierzchni  zjazdu  od  strony  jezdni  zaprojektowano

krawężniki betonowe tupu ulicznego (zgodnie z punktem 30.1. Obramowanie
jezdni).  Od  strony  projektowanej  zieleni  i  posesji  obramow3anie  stanowią
oporniki betonowe 12x25cm na ławie z oporem wykonanej z betonu C 12/15.

Zjazd  z  ul.  Pułaskiego  należy  wykonać  zgodnie  z  przedstawioną  dokumentacją
(powiększoną o ok. 2,0m2) – tak, aby zapewnić docelowe parametry techniczne i uniknąć
tym samym konieczności przebudowy zjazdu podczas realizacji inwestycji – przebudowy
ul. Pułaskiego.

Etap  II:  Wykonanie  dwóch  odcinków chodnika  przy  pozostałych  bramach  od  strony
al. Jana Pawła II.

 1. Konstrukcja nawierzchni chodników:
• Betonowa kostka brukowa typu „Domino”, szafa z mikrofazą – gr. 8cm
• Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 – gr. 5cm
• Mieszanka związana cementem C 1,5/2,0 – gr. 15cm

 2. Obramowanie zjazdów:
• Chodniki obramowane betonowym obrzeżem chodnikowym o wymiarach 8x30

cm na ławie z oporem, wykonanej z betonu C 12/15.

Chodniki  przewidziane  do  wykonania  są  rozbieżne  w  porównaniu  z  zatwierdzoną
dokumentacją  projektową  i  zostaną  rozebrane  w  trakcie  realizacji  inwestycji  budowy
drogi al. Jana Pawła II.



Uwaga:
1. Proszę o wycenę każdego etapu osobno.
2. Załącznik nr 1 – dokumentacja projektowa dot. zjazdu indywidualnego
3. Załącznik nr 2 – dokumentacja dot. chodników

Termin przesyłania ofert: do 30.09.2015 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: al. Jana Pawła II 7 i 9 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:

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