
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Nieruchomość Budynek mieszkalny wielorodzinny 

Adres ul. Wschodnia 24 w Luboniu 

Data 23.10.2017r. 

Temat Remont tarasu mieszkania 24E/46 

Numer oferty W24/08/2017 

 

 

Szanowni Państwo, 

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Wschodnia 24 w Luboniu 

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

należącego do mieszkanie nr 46 przy ul. Wschodniej 24E w Poznaniu z uwzględnieniem 

poniższego zakresu prac: 

 

 

1. Demontaż deski tarasowej na całej powierzchni tarasu balkonowego – 23,5m2 

2. Zdjęcie wszystkich poziomych warstw izolacji poziomej tarasu wykonanych z papy 

– 23,5m2 

3. Skucie powierzchni szlichty betonowej o grubości miejscowo 4-6cm – 23,5m2 

4. Oczyszczenie i szpachlowanie uzyskanej powierzchni po skuciu – 23,5m2 

5. Nałożenie dwóch warstw akrylowej masy dyspersyjnej jako uszczelnienia 

wodochronne StoFlexyl (lub materiał równoważny w zakresie parametrów 

technicznych) – 23,5m2 

6. Wykonanie spadkowej szlichty betonowej na całej powierzchni tarasu o spadku ok. 

2,5%. Dokładny procent spadku będzie możliwe do ustalenia po całkowitym 

zdjęciu deski tarasowej i ocenie całkowitej grubości skucia istniejącej szlichty 

betonowej – 23,5m2 

7. Założenie dwóch warstw papy termozgrzewalnej o grubości min 5,2mm każda na 

nowo projektowanej warstwie szlichty betonowej – 23,5m2 

8. Wykonanie drewnianych legarów konstrukcji podłogi tarasowej. Legarki wykonane 

jako prostopadłościany ułożone wzdłużnie do linii odprowadzenia wód opadowych, 

przy krótszych krawędziach zaukosowane pod kątem 30 stopni – 23,5m2 

9. Ułożenie deski tarasowej na całej powierzchni tarasu – 23,5m2 

10. Miejscowa naprawa tynku – 12,0m2 

11. Miejscowa naprawa opierzeń blacharskich w części murku tarasowego i attyki – 

4,5m2. 

 

 

Termin przesyłania ofert: do 30.11.2017 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. Wschodnia 24 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 
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