
ZAPYTANIE OFERTOWE

Nieruchomość Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres ul. Leśmiana 26, 26A, 62-031 Luboń
Data 23.05.2017 r
Temat Remont balkonów i tarasów
Numer oferty L26/01/2017

Szanowni Państwo,

Wspólnota  Mieszkaniowa  Właścicieli  Nieruchomości  ul.  Leśmiana  26,  26A  w  Luboniu

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

kompleksowego remontu ośmiu balkonów w niżej wymienionym zakresie prac:

1. Zabezpieczenie placu budowy,

2. Usunięcie warstwy płytek,

3. Usunięcie  warstwy  betonu  z  jego  wykończeniem  oraz  warstwy  izolacji  z

opierzeniami,

4. Przygotowanie powierzchni betonowej wraz z wyrównaniem podłoża,

5. Wykonanie izolacji  2 x  papa zgrzewalna (1 x podkładowa + 1 x wierzchniego

krycia),

6. Wklejenie taśmy dylatacyjnej  na styku ściana posadzka  wraz  z  uszczelnieniem

połączenia,

7. Ułożenie folii polietylenowej,

8. Montaż pasa okapowego z blachy ocynkowanej,

9. Wykonanie wylewki spadkowej gr. 6 cm zatartej na gładko,

10. Wykonanie izolacji podpłytkowej wraz z zastosowaniem taśm uszczelniających w

miejscach narażonych na uszkodzenia,

11. Czyszczenie i malowanie dwukrotne farbą antykorozyjną balustrad stalowych,

12. Czyszczenie,  uzupełnienie ubytków i  zabezpieczenie przez  malowanie balustrad

drewnianych,

13. Ułożenie warstwy wierzchniej z płytek gresowych 30x30cn wraz z cokołami,

14. Zabezpieczenie  płytek  i  spoin  preparatem  uniemożliwiającym  penetrację  wód

opadowych w głąb spoin,

15. Wywóz i utylizacja gruzu

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA BALKONÓW I TARASÓW (SZACUNKOWA):  27,32 m2
ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ BALUSTRAD (SZACUNKOWA): 43,80 mb

Uwaga: 

Proszę podać koszt R+M+S.

Wymiary należy potwierdzić na miejscu.

Oferta musi zawierać informacje:



- jaki będzie okres gwarancji

- potwierdzenie, że okres ważności oferty wynosi min. 6 miesięcy

Termin przesyłania ofert: do 12.06.2017 r.

Oferty prosimy kierować :

• drogą  mailową:  inspektor  działu  technicznego:  dawid.dudzik@palatyn.pl lub

malgorzata.filipiak@palatyn.pl 

• osobiście w siedzibie firmy: PALATYN Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o. o.

Miejsce realizacji zamówienia: ul. Leśmiana 26, 26A 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


