
Namysłów, dnia 17.07.2018 r.

Zakład Administracji Nieruchomości
„ZAN” Sp. z o. o. w Namysłowie
ul. Stanisława Dubois 5
46-100 Namysłów
tel. + 48 77 410 72 65
fax + 48 77 410 72 70
sekretariat@zan-namyslow.pl
www.zan-namyslow.pl

Zapytanie ofertowe nr ZAN.VI-2232/50/2018

z dnia 17.07.2018 r.

Zakład  Administracji  Nieruchomości  „ZAN”  Sp.  z  o.  o.  przy  ul.  Dubois  5  w 

Namysłowie działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Rynek 11 w Namysłowie 

zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji  kamienicy 

przy ul. Rynek 11 w Namysłowie.

Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 11 w Namysłowie.

Zakres prac:

1.  Skucie  zniszczonych,  odspojonych  tynków  z  pozostaweniem  „świadków”  profili  detalu 

architektonicznego.

2.  W trakcie odwzorowywania i wykonywania wszystkich profili ciągnionych (gzymsów, opasek, 

pilastrów, belkowania, wolut, naczółków) niezbędny jest nadzór autorski.

3. Nowe tynki dla proflili architektonicznych wykonać jako gładkie, natomiast elewacji o fakturze 

delikatnego  baranka.  Wszystkie  tynki  ponad  strefą  cokołu  należy  wykonać  jako  wapienne  z 

dodatkiem białego cementu lub na bazie wapna trasowego.

4. Cokół do wysokości 1 mtera wykonać z tynków renowacyjnych „Caparol” lub „STO-ISPO”.

5. Po ukończeniu prac tynkarskich należy wykonać nowe obróki z blachy tytan-cynk.

6. Malowanie elewacji farbami „Caparol” lub STO-ISPO” wg kolorystyki w projekcie. 

Projekt  budowlanty  remontu  konserwatorskiego  kamienicy  Rynek  11  w  Namysłowie  

w załączeniu.



Oferty należy składać w dwóch wariantach przyjmując:

Wariant I – cenę brutto za skucie tynków w całości – 100 %

Wariant II – cenę brutto za skucie tynków w niezbędnym zakresie tj. Około 40%

Ponadto oferta powinna zawierać:

1. termin wykonania,

2. udzieloną gwarancję,

3. doświadczenie w renowacji budynków zabytkowych,

4. referencje

należy składać do dnia 25.07.2018r. do godziny 10:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

PEŁNA NAZWA
WYKONAWCY
ADRES
NUMER TELEFONU, FAKSU
NIP, REGON

„OFERTA – na wykonanie remontu konserwatorskiego  
elewacji kamienicy Rynek 11  w Namysłowie”

NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 11:00
25.07.2018r

Bliższe informacje uzyskać można pod numerem telefonu – (77) 410-72-65. wew. 24


