
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nieruchomość Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres ul. Rycerska 12, 14, 16
Data 28.06.2016r.
Temat Docieplenie ścian szczytowych budynku
Numer oferty RY16/01/2016

Szanowni Państwo,
Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Rycerska 12, 14, 16 w Poznaniu
(Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie prac
związanych z dociepleniem dwóch ścian szczytowych budynku o powierzchni 390,0m2
wraz z przyległymi narożnikami o powierzchni 37,0m2 (łączna powierzchnia do ocieplenia
wynosi 427,0m2) w niżej wymienionym zakresie:

1. Montaż rusztowań zewnętrznych
2. Przygotowanie  powierzchni  ścian  pod docieplenie  metodą  lekko-mokrą  poprzez

czyszczenie mechaniczne i zmycie.
3. Demontaż starych parapetów + montaż nowych – 10szt. 
4. Przyklejenie  styropianu  grafitowego  o  gr.  15cm i  współczynniku  przewodzenia

ciepła nie większym niż 0,031W/mK
5. Ułożenie siatki + klej
6. Wykonanie obróbek okien – 10szt. 
7. Wykonanie tynku elewacyjnego sylikonowego baranek 2mm o kolorze zbliżonym

do istniejącego.
8. Demontaż rusztowań zewnętrznych

Uwagi:
1. Budynek jest ocieplony styropianem w związku z tym dodatkowo dokładamy 15cm

styropianu.
2. Podany obmiar jest szacunkowy w związku z tym należy dokonać wizji lokalnej na

nieruchomości w celu weryfikacji wymiarów.
3. W przypadku podpisania umowy Wykonawca wyraża zgodę na zatrzymanie kaucji

gwarancyjnej w wysokości 5% wynagrodzenia netto na okres gwarancji.
4. Należy podać koszt robocizny, sprzętu oraz materiału niezbędnego do wykonania

wyżej wymienionych prac.
5. Oferta musi zawierać dodatkowo informacje: 
• w jakim systemie będzie wykonywane docieplenie
• jaki będzie okres gwarancji
• potwierdzenie, że okres ważności oferty wynosi min. 6 miesięcy

Termin przesyłania ofert: do 22.07.2016 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.

Miejsce realizacji zamówienia: ul. Rycerska 12, 14, 16 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:

Joanna Liput
tel. 508 352 181
joanna.liput  @palatyn.pl
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