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        Niemcza dnia  17.07.2020r.        
    

             Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o w Niemczy. zaprasza w imieniu Wspólnoty
Mieszkaniowej  ul. Piastowska 13 w Niemczy do składania oferty cenowej na zadanie:
                   
      Remont pokrycia dachowego kamienicy mieszkalnej przy ul. Piastowskie 13
w Niemczy zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę : 

• wygrodzenie i oznakowanie terenu wokół budowy, montaż rusztowań
• demontaż istniejących obróbek,rynien i rur spustowych 
• zdjęcie  pokrycia  dachowego  z  blachodachówki  i  zerwanie  pokrycia

dachowego z papy
• wzmocnienie krokwi
• montaż membrany dachowej
• ewentualne wymiany i wzmocnienia części konstrukcji dachu
• montaż obróbek blacharskich z balchy tytan cynk 
• montaż orynnowania i pasów nadrynnowych z blachy tytan cynk
• przemurowanie kominów z klinkieru
• modernizacja świetlika dachowego 
• impregnacja wieźby dachowej
• nabicie łat i kontrłat 
• częściowa wymiana deskowania 
• położenie pierwszej warstwy papy termozgrzewalnej min. 4mm i położenie

drugiej warstwy papy termozgrzewalnej na pełnym SBS min. 5 mm
• montaż pokrycia dachowego z dachówki karpiówki 
• wywóz i utylizacja papy
• wywóz gruzu i blachodachówki 
• uzupełnienie ubytków tynków
• wymiana zawilgoconej wełny

1. Postępowanie nie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych   
w trybie zapytania o cenę.

2. Ofertę cenową należy przedstawić najpóźniej do dnia 17.08.2020r. do godz. 12:00 w 
Sekretariacie Zamawiającego. 

3. Termin wykonania: 3 miesiąc od podpisania zlecenia.
4. Warunki płatności – przelew w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury do 

Zamawiającego.
5. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej i uwzględnić w ofercie

wszystkie niezbędne prace.
6. Dodatkowe informacje udzielane są w Dziale Technicznym Zamawiającego oraz nr tel. 

74 8376-023 
7. Podpisanie umowy nastąpi po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

  P.K.
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