
Namysłów, dnia 10.05.2018 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-2232/38/2018

z dnia 10.05.2018 r.

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

działając  w  imieniu  i  na  rzecz  Wspólnoty  Mieszkaniowej  Waryńskiego  3  w  Namysłowie

zaprasza  do  składania  ofert  na  wykonanie  docieplenia  budynku  mieszkalnego  przy  ul.

Waryńskiego 5 w Namysłowie. 

Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa Waryńskiego 3 w Namysłowie w imieniu i na rzecz której działa:

Zakład  Administracji  Nieruchomości  Sp.  z  o.  o.,  ul.  Stanisława Dubois  5,  46-100 Namysłów,  

tel. 077 410-72-65, fax 077 410-72-70 

Zakres prac:

1. Docieplenie ścian i ościeży – 657 m 2  obejmuje:

1. Przygotowanie  ścian  do  klejenia  styropianu  (skucie  głuchego  tynku,  wyszczotkowanie

zabrudzeń i kurzu oraz zagruntowanie podłoża.

2. Docieplenie ścian styropianem o gr. 14cm–eps–0,040

3. Docieplenie ościeży i cokołu styropianem o gr. 3–2 cm–eps–0,040

4. Mocowanie kołków rozporowych z trzpieniem plastikowym o dł. 20 cm

5. Montaż narożników z siatką, wtopienie siatki zbrojeniowej z klejem na  całej powierzchni

6. Wtopienie dodatkowej warstwy siatki na wysokości 2 m od podłoża.

7. Gruntowanie gruntem podtynkowym

8. Położenie tynku silikatowo – silikonowego (barwionego, baranek 1,5 mm – pierwsza grupa

kolorów)

9. Prace blacharskie:

– montaż parapetów białych lub brązowych z ocynkowanej blachy

– montaż obróbki z blachy na szczycie

– demontaż i montaż rur spustowych z odzysku + obejmy nowe

10. Montaż i demontaż rusztowania 



3. Docieplenie szczytu na dachu od strony budynku przy ul. Waryńskiego 5 – 25m 2  

4. Koszt zajęcia chodnika 

Oferty zawierające: 

1. cenę brutto,

2. termin wykonania,

3. udzieloną gwarancję, 

4. doświadczenie w renowacji budynków zabytkowych,

5. referencje

należy składać do dnia 24.05.2018r. do godziny 10:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

PEŁNA NAZWA 
WYKONAWCY 
ADRES
NUMER TELEFONU, FAKSU
NIP, REGON

„OFERTA  –  na  wykonanie  docieplenia  budynku
mieszkalnego  przy  ul.  Waryńskiego  3  w
Namysłowie”

NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 12:00
        24.05.2018r

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


