
ZAPYTANIE OFERTOWE

Nieruchomość Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres ul. Dąbrowskiego 88, 60-576 Poznań
Data 09.03.2015r
Temat Remont mieszkania
Numer oferty D88/01/2015

Szanowni Państwo,
Wspólnota  Mieszkaniowa  Właścicieli  Nieruchomości  ul.  Dąbrowskiego  88  w  Poznaniu 
(Zamawiający)  zwraca  się  z  prośbą  o  przedstawienie  oferty  cenowej  na  wykonanie 
remontu mieszkania z uwzględnieniem poniższego zakresu prac:

I. Pokój nr 1
1. Wykucie ościeżnic drewnianych – 1,68m2
2. Rozebranie istniejących ścianek działowych – 16,59m2
3. Postawienie  ścianek  działowych  z  płyt  gipsowo-kartonowych  na  rusztach 

metalowych  pojedynczych  z  pokryciem  obustronnym  –  jednowarstwowych 
wraz z obustronnym spoinowaniem szpachlą elastyczną –16,59m2

4. Przygotowanie starych tynków na ścianach do malowania – 40,39m2
5. Przygotowanie starych tynków na suficie do malowania – 11,02m2
6. Położenie gładzi gipsowej na ścianach – 40,39m2
7. Położenie gładzi gipsowej na suficie – 11,02m2
8. Zagruntowanie powierzchni ścian – 56,98m2
9. Zagruntowanie powierzchni sufitu – 11,02m2
10. Pomalowanie ścian farbą emulsyjną – 56,98m2
11. Pomalowanie sufitu farbą emulsyjną – 11,02m2
12.Wykucie z muru starego oraz osadzenie nowego parapetu z PCV – 1,25m
13.Montaż drzwi wewnętrznych – 1szt.
14.Wyrównanie posadzki płytą OSB oraz ułożenie paneli podłogowych – 11,02m2
15.Montaż listew przypodłogowych – 14,02m
16.Demontaż starego oraz montaż nowego okna PCV (100x160cm) – 1szt.

II. Pokój nr 2
1. Wykucie ościeżnic drewnianych – 1,68m2
2. Przygotowanie starych tynków na ścianach do malowania – 49,39m2
3. Przygotowanie starych tynków na suficie do malowania – 15,20m2
4. Położenie gładzi gipsowej na ścianach – 49,39m2
5. Położenie gładzi gipsowej na suficie – 15,20m2
6. Zagruntowanie powierzchni ścian – 65,98m2
7. Zagruntowanie powierzchni sufitu – 15,20m2
8. Pomalowanie ścian farbą emulsyjną – 65,98m2
9. Pomalowanie sufitu farbą emulsyjną – 15,20m2
10.Wykucie z muru starego oraz osadzenie nowego parapetu z PCV – 1,22m
11.Montaż drzwi wewnętrznych – 1szt.
12.Wyrównanie posadzki płytą OSB oraz ułożenie paneli podłogowych – 15,20m2
13.Montaż listew przypodłogowych – 14,78m
14.Demontaż starego oraz montaż nowego okna PCV (100x160cm) – 1szt.

III. Łazienka
1. Wykucie ościeżnic drewnianych – 1,68m2
2. Rozebranie okładziny ściennej z płytek – 4,16m2
3. Rozebranie istniejących ścianek działowych – 7,41m2
4. Postawienie  ścianek  działowych  z  płyt  gipsowo-kartonowych  na  rusztach 

metalowych  pojedynczych  z  pokryciem  obustronnym  –  jednowarstwowych 
wraz z obustronnym spoinowaniem szpachlą elastyczną – 7,41m2



5. Montaż sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami 
gipsowo-kartonowymi wraz ze spoinowaniem szpachlą elastyczną – 3,96m2

6. Przygotowanie starych tynków na ścianach pod malowanie – 22,53m2
7. Położenie gładzi gipsowej na ścianach – 22,53m2
8. Zagruntowanie powierzchni ścian – 29,94m2
9. Zagruntowanie powierzchni sufitu – 3,96m2
10. Pomalowanie ścian farbą emulsyjną – 29,94m2
11. Pomalowanie sufitu farbą emulsyjną – 3,96m2
12.Wykucie z muru starego oraz osadzenie nowego parapetu z PCV – 1,2m
13.Montaż drzwi wewnętrznych – 1szt.
14.Wyrównanie posadzki płytą OSB oraz ułożenie płytek podłogowych – 3,96m2
15.Montaż listew przypodłogowych– 8,34m
16.Położenie płytek ściennych w strefach mokrych – 8,0m2
17.Montaż umywalki oraz baterii umywalkowych
18.Montaż kompaktu WC
19.Montaż kabiny prysznicowej oraz baterii natryskowych
20.Demontaż starego oraz montaż nowego okna PCV (100x160cm) – 1szt.

IV. Kuchnia

1. Montaż sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami 
gipsowo-kartonowymi wraz ze spoinowaniem szpachlą elastyczną – 7,70m2

2. Przygotowanie starych tynków na ścianach pod malowanie – 27,38m2
3. Położenie gładzi gipsowych na ścianach – 27,38m2
4. Zagruntowanie powierzchni ścian – 34,79m2
5. Zagruntowanie powierzchni sufitu – 7,70m2
6. Pomalowanie ścian farbą emulsyjną – 34,79m2
7. Pomalowanie sufitu farbą emulsyjną – 7,70m2
8. Wyrównanie posadzki płytą OSB oraz ułożenie płytek podłogowych – 7,70m2
9. Montaż listew przypodłogowych – 9,62m
10.Demontaż starego oraz montaż nowego okna FIX PCV (300x70cm) – 1szt.

Termin przesyłania ofert: do 23.03.2015 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. Dąbrowskiego 88 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

mailto:katarzyna.sikora@palatyn.pl
mailto:katarzyna.sikora@palatyn.pl

