
ZAPYTANIE OFERTOWE

Nieruchomość Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres ul. Wilczak 18, 61-623 Poznań
Data 06.06.2016r.
Temat Remont balkonów
Numer oferty WI18/02/2016

Szanowni Państwo,

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Wilczak 18 w Poznaniu (Zamawiający) zwraca się z

prośbą  o  przedstawienie  oferty  cenowej  na  wykonanie  remontu  dziewięciu   balkonów/tarasów  na

budynkach mieszkalnym przy ulicy Wilczak 18 w Poznaniu:

1. Zabezpieczenie terenu

2. Montaż rusztowania

3. Demontaż  wszystkich  warstw balkonów/tarasów do papy  termozgrzewalnej  ułożonej  na płycie

konstrukcyjnej

4. Ułożenie masy elastycznej o gr. 3,5mm – Ceresit CP43 

5. Ułożenie styropapy spadkowej EPS 200-36 grubości min. 15cm (spadek min. 2%)

6. Montaż dodatkowego punktowego odwodnienia balkonu/tarasu, przechodzącego przez murek pod

balustradą  balkonową (odwodnienie  z  warstwy  papy  termozgrzewalnej)   w  przypadku  dużej→

powierzchni balkonu/tarasu należy zamontować co najmniej dwa punktowe odwodnienia

7. Montaż papy podkładowej (VILLAS STANDARD P-PYE PV 250 S4)

8. Montaż papy termozgrzewalnej (VILLAS STANDARD W-PYE PV 250 S5,2H)

9. Montaż maty drenażowej – Schlueter TROBA-PLUS G

10. Wykonanie jastrychu dociskowego Sopro Rapidur M5 747 lub na bazie spoiwa Sopro Rapidur B5

767 (min. 5cm)

11. Montaż punktowego odwodnienia balkonu/tarasu,  przechodzącego przez murek pod balustradą

balkonową (odwodnienie z warstwy maty uszczelniająco-odcinającej)                w przypadku→

dużej powierzchni balkonu/tarasu należy zamontować co najmniej dwa punktowe odwodnienia

12. Wykonanie izolacji podpłytkowej z zaprawy uszczelniającej Sorpro DSF 523 lub DSF 423 

o łącznej grubości powłoki po wyschnięciu min. 2mm), wraz z montażem taśmy uszczelniającej

Sopro DBF 638. 

13. Na połączeniu dwóch balkonów wykonanie dylatacji wraz z montażem sznura dylatacyjnego Sopro

PER 567 do fug silikonowych

14. Przyklejenie płytek gresowych 30cm x 30cm na zaprawie klejowej Sopro VF XL 413 lub Sopro No.

1 400 (przyklejenie z „pełnym przyleganiem” zaprawy do spodu płytki i podłoża)

15. Zafugowanie płytek zaprawą fugową Sopro DF10 lub Sopro FL

16. Montaż fugi silikonowej Sopro Silikon

17. Utylizacja gruzu, styropianu, śmieci itp.

18. Demontaż rusztowania

19. Uporządkowanie terenu



Uwaga: Proszę podać koszt  robocizny,  sprzętu oraz materiału  niezbędnego do wykonania  wyżej

wymienionych prac.

W załączniku rzuty balkonów/tarasów do remontu.

Termin przesyłania ofert: do 30.06.2016 r.

Oferty prosimy kierować :

• drogą mailową: dawid.dudzik@palatyn.pl, joanna.liput@palatyn.pl 
• osobiście  w  siedzibie  firmy:  PALATYN  Zarządzanie  Nieruchomościami  Sp.  z  o.  o.

ul. Szczepanowskiego 11, 60-541 Poznań

Miejsce realizacji zamówienia: ul. Wilczak 18 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

Załącznik
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