
ZAPYTANIE OFERTOWE

Nieruchomość Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres ul. Horacego 9 w Poznaniu
Data 25.07.2016r.
Temat Prace naprawcze zjazdów do garaży
Numer oferty HO9/01/2016

Szanowni Państwo,

Wspólnota  Mieszkaniowa  Właścicieli  Nieruchomości  ul.  Horacego  9-15  w  Poznaniu

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

z  przełożeniem  zapadniętej  kostki  brukowej  oraz  wykonaniem  nowej  wylewki  przed

wjazdem do garaży oraz wokół studzienek w niżej wymienionym zakresie prac:

1. Demontaż zapadniętej kostki brukowej wzdłuż wjazdu do garaży, wyrównanie 

podbudowy wraz z miejscowym uzupełnieniem oraz ułożenie zdemontowanej 

kostki brukowej:

◦ przy garażach nr 1,2,3,4,4a – 13,4m x 1,5m

◦ przy garażach nr 6,7 – 6,2m x 1,5m

◦ przy garażach nr 15,16 – 6,5m x 1,5m

◦ przy garażach nr 17a,17 – 5,4m x 1,5m

◦ przy garażu nr 19 – 1,0m x 1,5m

2. Demontaż zapadniętej kostki brukowej na drodze przed budynkiem, wyrównanie 

podbudowy wraz z miejscowym uzupełnieniem oraz ułożenie zdemontowanej 

kostki brukowej: 1m x 1m, 2m x 1m, 1m x 1m, 1m x 1m.

3. Skucie starej wylewki betonowej wzdłuż wjazdu do garaży oraz wykonanie nowej 

wylewki betonowej o grubości około 6-7cm:

◦ przy garażu nr 6 – 2,5m x 0,5m

◦ przy garażach nr 15,16 – 6,5m x 0,55m

4. Skucie starej wylewki betonowej wokół studzienki oraz wykonanie nowej wylewki 

betonowej o grubości około 6-7cm:

◦ studzienka przy garażu nr 6 – 0,9m x 0,9m

◦ studzienka przy garażach nr 15,16 – 0,9m x 0,9m

◦ studzienka przy garażach nr 17,17a – 0,9m x 0,9m

5. Wyczyszczenie koryta odwadniającego -62,7 mb

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

wyżej wymienionych prac.
2. Oferta musi zawierać informacje:
• jaki będzie okres gwarancji
• potwierdzenie, że okres ważności oferty wynosi min. 6 miesięcy



Termin przesyłania ofert: do 19.08.2016 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. Horacego 9 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

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA GARAŻY
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DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA






