
ZAPYTANIE OFERTOWE

Nieruchomość Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres ul. Jasna Rola 34 w Poznaniu 
Data 30.06.2017r.
Temat Malowanie elewacji
Numer oferty JR34/01/2017

Szanowni Państwo,

Wspólnota  Mieszkaniowa  Właścicieli  Nieruchomości  ul.  Jasna  Rola  34  w  Poznaniu

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

remontu elewacji w niżej wymienionym zakresie:

1. Zabezpieczenie terenu oraz roślinności,

2. Montaż rusztowania elewacyjnego,

3. Oczyszczenie elewacji przed malowaniem,

4. Uzupełnienie ubytków w tynku,

5. Naprawa nieprawidłowych obróbek blacharskich,

6. Wykonanie nowej obróbki blacharskiej lub uszczelnienie istniejącej na łączeniu 

połaci dachowej z elewacja,

7. Odmalowanie elewacji wg kolorystyki ATLAS (tynk akrylowy nr 0202 oraz tynk 

akrylowy nr 0107),

8. Wyczyszczenie stalowych balustrad wraz z pomalowaniem farbą antykorozyjną,

9. Wywóz utylizacja odpadów,

10.Demontaż rusztowania elewacyjnego,

11. Przywrócenie terenu oraz roślinności do stanu pierwotnego.

Uwaga:

1. Należy uwzględnić prace z podziałem na etapy np.:

• etap I – odmalowanie elewacji budynku A oraz wyczyszczenie i pomalowanie

balustrad,

• etap II – odmalowanie elewacji budynku B oraz wyczyszczenie i pomalowanie

balustrad,

• etap III – odmalowanie elewacji budynku C oraz wyczyszczenie i pomalowanie

balustrad.

2. Proszę podać koszt robocizny, sprzętu oraz materiału niezbędnego do wykonania

wyżej wymienionych prac.

3. Powierzchnię ścian i balustrad należy sprawdzić na miejscu.

4. Dokumentacja projektowa obiektu znajduje się w biurze firmy.

5. Oferta musi zawierać informacje:

• jaki będzie okres gwarancji,



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

6. W ofercie cenowej należy podać:

• powierzchnię elewacji poszczególnych budynków,

• nazwę materiałów przyjętych do wyceny,

• do  oferty  cenowej  należy  dołączyć  wszystkie  karty  techniczne  materiałów

przyjętych do wyceny.

Termin przesyłania ofert: do 28.07.2017 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. Jasna Rola 34 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 

Dokumentacja zdjęciowa:


















