Zapytanie ofertowe numer 1 z dnia 2.01.2015r
Nordhome Sp. z o.o. jako Administrator i Zarządca Nieruchomości, zaprasza do udziału w przetargu
na wykonanie uszczelnienia dylatacji tarasów nad halą garażową w budynku wielorodzinnym
zlokalizowanym w Gdańsku przy ulicy Myśliwskiej 22.
A. Termin realizacji prac:
Przewidywany termin realizacji prac: II kwartał 2015r
B. Termin złożenia oferty:
Ofertę w postaci ceny ryczałtowej za wykonanie 1mb napraw wraz z podaniem okresu gwarancji i
rękojmi za wykonane prace, prosimy kierować na adres e-mail: bdtkjm@gmail.com i/lub
k.kaczmarek@nordhome.com.pl do dnia 31.01.2015r
C. Kryterium wyboru oferty:
Cena – waga kryterium 90 % (90 pkt)
Gwarancja – waga kryterium 10% (10pkt)
D. Szczegółowy zakres prac:
I. Roboty przygotowawcze - Płyta nad garażem oraz ściany budynku:

1. Demontaż elementów wyposażenia (donice, płotki etc.)
2. Zdjęcie płyt chodnikowych lub kostki
3. Zdjęcie krawężników, płyt, schodów
4. Zdjęcie podbudowy z betonu
5. Wykucie płyty betonowej gr. 12cm
6. Zdjęcie warstwy podsypki gr.5cm
7. Wycięcie maty drenażowej
8. Usunięcie warstwy żwiru gr.15cm
9. Wycięcie maty drenażowej
10. Usunięcie styroduru gr. 10cm
11. Wycięcie dwóch warstw papy na płycie betonowej
12. Demontaż styroduru gr. 8cm wywiniętego na ściany
13. Wycięcie dwóch warstw papy na ścianach
II. Wykonanie napraw płyta nad garażem

1. Wykonanie gruntowania powierzchni np. IZOBUD PENETRATOR G7
2. Ułożenie dwóch warstw papy termozgrzewalnej (podkładowa + nawierzchniowa) np. Izolmat
3. Ułożenie styroduru XPS300 gr. 10cm
4. Ułożenie maty ochronno - drenażowej (np. Polonit W-4250M)
5. Dostawa wraz z rozplantowaniem warstwy żwiru gr. 15cm
6. Ułożenie maty ochronnej
7. Wykonanie podsypki z piasku gr. 5cm
8. Wykonanie płyty betonowej z betonu B25 gr. 12cm
9. Ułożenie krawężników, płyt, schodów
10. Ułożenie płyt chodnikowych lub kostki
11. Montaż elementów wyposażenia (donice, płotki etc.)
12. Inne prace pomocnicze (np. pompowanie wody, utylizacja papy, wywóz odpadów)

III. Wykonanie napraw – ściana budynku

1. Wklejenie papy samoprzylepnej od spodu docieplenia ściany jako zabezpieczenie przy
2.
3.
4.
5.
6.
7.

robotach głównych docieplenia budynku
Ułożenie klina systemowego
Ułożenie dwóch warstw papy termozgrzewalnej (podkładowa + nawierzchniowa) np. Izolmat
Montaż kołków systemowych na krawędzi górnej papy
Ocieplenie ściany styrodurem gr. 8cm wraz z położeniem tynku
Ułożenie warstwy drenażowej z otoczaka 16-32mm
Inne prace pomocnicze (np. pompowanie wody, utylizacja papy, wywóz odpadów)

E. Inne uwagi
W przypadku chęci dokonania wizji lokalnej prosimy o kontakt z p. Tomaszem Betlejewskim pod
numerem telefonu 690-477-473
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z administratorem budynku p. Krzysztofem
Kaczmarkiem pod numerem telefonu: 501-299-806

