
ZAPYTANIE OFERTOWE

Nieruchomość Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres ul. Wyspiańskiego 14/ Kossaka 2
Data 06.03.2015r
Temat Izolacja ściany fundamentowej
Numer oferty WK14/01/2015

Szanowni Państwo,
Wspólnota  Mieszkaniowa  Właścicieli  Nieruchomości  ul.  Wyspiańskiego  14/  Kossaka  2 
w  Poznaniu  (Zamawiający)  zwraca  się  z  prośbą  o  przedstawienie  oferty  cenowej  na 
wykonanie  izolacji  ściany  fundamentowej  na  odcinku  11,65m  z  uwzględnieniem 
poniższego zakresu prac:

1. Zajęcie chodnika i wykonanie projektu – 26,0m2
2. Odgrodzenie chodnika od wykopu – 13,0m
3. Rozebranie nawierzchni  z  kostki  betonowej 14x12cm na podsypce cementowo-

piaskowej – 26,0m2
4. Wykonanie wykopu wąskoprzestrzennego, nieumocnionego o szerokości  dna do 

1,5m i głębokości do 3,0m w gruncie kat. III – 25,16m3
5. Skucie nierówności betonu na ścianie – 6,29m2
6. Wywóz ziemi – 25,16m3
7. Oczyszczenie ścian przy użyciu szczotek stalowych – 20,97m2
8. Ułożenie tynku zewnętrznego zwykłego kat. III na ścianie – 8,39m2
9. Wykonanie izolacji  przeciwwilgociowej pionowej ław i ścian fundamentowych za 

pomocą powłok bitumicznych – 20,97m2
10.Wykonanie  izolacji  przeciwwilgociowej  ścian  i  ław  fundamentowych  dwiema 

warstwami papy termozgrzewalnej – 20,97m2
11.Uszczelnienie styków papy termozgrzewalnej – 20,97m2
12.Ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi – system STOPTER – 12,82m2
13. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach – 20,97m2
14.Wykonanie izolacji  przeciwwilgociowej pionowej ścian i ław fundamentowych za 

pomocą powłok bitumicznych – 20,97m2
15.Wykonanie izolacji  przeciwwilgociowej i  przeciwwodnej  ściany fundamentowej z 

folii kubełkowej – 22,14m2
16.Zamontowanie listwy dociskowej typu Z – 11,65m
17.Zasypanie wykopu wąskoprzestrzennego gruntem kat. III – 25,16m3
18. Przywrócenie  rozebranej  nawierzchni  z  kostki  betonowej  do stanu pierwotnego 

– 26,0m2

Termin przesyłania ofert: do 31.03.2015 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. Wyspiańskiego 14/ Kossaka 2 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
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