
ZAPYTANIE OFERTOWE

Nieruchomość Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres ul. Wschodnia 22, 62-030 Luboń

Temat Remont dachu

Numer oferty W22/01/2018

Szanowni Państwo,

Wspólnota  Mieszkaniowa  Właścicieli  Nieruchomości  ul.  Wschodnia  22  w  Luboniu

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

budynku mieszkalnego wielorodzinnego nad klatka A, B oraz C w niżej wymienionym zakresie

prac:

DACH BUDYNKU A-B
LP OPIS ILOŚĆ JEDNOSTKA

1
Wyczyszczenie całości połaci dachowej + zagruntowanie (LEMAR
LEMPLAST GRUNT)

424,00 m2

2
Ułożenie papy LEMAR LEMBIT SUPER W-PYE200 S47 SBS na 
całości pokrycia dachowego.

424,00 m2

3
Demontaż starych oraz montaż nowych wyłazów dachowych  
poliwęglanowych 80x80 ALU kompl (ALOMOS 2)

1,00 szt.

4
Wykonanie obróbki wyłazów dachowych za pomocą papy 
termozgrzewalnej W-PYE PV 250 S5,2 SBS.

1,00 szt.

5 Demontaż instalacji odgromowej. 144,90 mb

6
Montaż wiatrownicy oraz wykonanie obróbki z papy LEMAR 
LEMBIT SUPER W-PYE200 S47 SBS.

24,52 mb

7
Pokrycie ścian attykowych papą LEMAR LEMBIT SUPER W-
PYE200 S47 SBS .

33,20 mb

8 Montaż instalacji odgromowej na klockach betonowych. 144,90 mb

9
Wykonanie obróbki styku połaci dachowej z elewacją budynku za 
pomocą papy LEMAR LEMBIT SUPER W-PYE200 S47 SBS + 
montaż listwy dociskowej wraz z ułożeniem sylikonu dekarskiego.

7,80 mb

10 Montaż klinów styropianowych 10x10 przy kominach 42,00 mb

11
Wykonanie obróbki kominów za pomocą papy LEMAR LEMBIT 
SUPER W-PYE200 S47 SBS + montaż listwy dociskowej wraz z 
ułożeniem sylikonu dekarskiego.

42,00 mb

12
Uzupełnienie ubytków tynków ścian kominów + ułożenie siatki 
elewacyjnej z klejem + zagruntowanie powierzchni + ułożenie 
tynku sylikonowego.

40,00 m2

13
Uzupełnienie ubytków tynków na elewacji (nad powierzchnią 
dachu) + ułożenie siatki elewacyjnej z klejem + zagruntowanie 
powierzchni + ułożenie tynku sylikonowego.

10,50 m2

14
Demontaż istniejących rynien PCV + montaż nowych tytan-cynk + 
montaż pasu nadrynnowego. 

36,75 mb

15
Wykonanie obróbki anteny zbiorczej oraz przejść przez pokrycie 
dachowe za pomocą papy LEMAR LEMBIT SUPER W-PYE200 
S47 SBS 

1,00 szt.

16 Wywóz utylizacja materiału po rozbiórce. 1,00 kpl.



DACH BUDYNKU C
KOPUŁA
LP OPIS ILOŚĆ JEDN

1
Wyczyszczenie całości połaci dachowej + zagruntowanie (LEMAR
LEMPLAST GRUNT)

223,60 m2

2
Ułożenie papy LEMAR LEMBIT SUPER W-PYE200 S47 SBS na 
całości pokrycia dachowego.

223,60 m2

3
Wykonanie obróbki okien dachowych za pomocą papy 
termozgrzewalnej W-PYE PV 250 S5,2 SBS.

8,00 szt.

4 Demontaż instalacji odgromowej. 60,40 mb

5
Montaż wiatrownicy oraz wykonanie obróbki z papy LEMAR 
LEMBIT SUPER W-PYE200 S47 SBS.

26,00 mb

6 Montaż instalacji odgromowej. 60,40 mb

7 Montaż klinów styropianowych 10x10 przy kominach 22,20 mb

8
Wykonanie obróbki kominów za pomocą papy LEMAR LEMBIT 
SUPER W-PYE200 S47 SBS + montaż listwy dociskowej wraz z 
ułożeniem sylikonu dekarskiego.

22,20 mb

9
Uzupełnienie ubytków tynków ścian kominów + ułożenie siatki 
elewacyjnej z klejem + zagruntowanie powierzchni + ułożenie 
tynku sylikonowego.

20,50 m2

10
Demontaż istniejących rynien PCV + montaż nowych tytan-cynk + 
montaż pasu nadrynnowego. 

34,40 mb

11
Wykonanie obróbki anten oraz przejść przez pokrycie dachowe za 
pomocą papy LEMAR LEMBIT SUPER W-PYE200 S47 SBS 

1,00 szt.

12 Montaż demontaż rusztowania. 1,00 kpl.

13 Wywóz utylizacja materiału po rozbiórce. 1,00 kpl.

DACH PŁASKI
LP OPIS ILOŚĆ JEDNOSTKA

14
Wyczyszczenie całości połaci dachowej + zagruntowanie (LEMAR
LEMPLAST GRUNT)

42,00 m2

15
Ułożenie papy LEMAR LEMBIT SUPER W-PYE200 S47 SBS na 
całości pokrycia dachowego.

42,00 m2

16 Demontaż instalacji odgromowej. 10,70 mb

17
Pokrycie ścian attykowych papą LEMAR LEMBIT SUPER W-
PYE200 S47 SBS .

13,20 mb

18 Montaż instalacji odgromowej na klockach betonowych. 10,70 mb

19
9. Wykonanie obróbki styku połaci dachowej z elewacją budynku 
za pomocą papy LEMAR LEMBIT SUPER W-PYE200 S47 SBS +
montaż listwy dociskowej wraz z ułożeniem sylikonu dekarskiego.

8,40 mb

20 Montaż klinów styropianowych 10x10 przy kominach 1,90 mb

21
Wykonanie obróbki kominów za pomocą papy LEMAR LEMBIT 
SUPER W-PYE200 S47 SBS + montaż listwy dociskowej wraz z 
ułożeniem sylikonu dekarskiego.

1,90 mb

22
Demontaż istniejących rynien PCV + montaż nowych tytan-cynk + 
montaż pasu nadrynnowego. 

5,00 mb

23 Wywóz utylizacja materiału po rozbiórce. 1,00 kpl.



Uwaga: 

1. Należy  wskazać  odrębnie  koszt  robocizny  oraz  wykaz  i  koszt  proponowanych

materiałów. 

2. Rzut oraz przekrój poprzeczny dachu określa załącznik nr 1.

3. Oferta musi zawierać informacje:

• jaki będzie okres gwarancji

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

4. W ofercie cenowej należy podać:

• nazwę materiału przyjętych do wyceny,

• do oferty cenowej należy dołączyć wszystkie karty techniczne materiałów przyjętych

do wyceny.

Termin przesyłania ofert: do 30.03.2018 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 22 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


