
Zapytanie Ofertowe 
 
Wykonanie remontu dachów przy ul. Witwickiego 3 nad lokalem lok. 11 oraz ul. Szkoły Orląt 4 nad 

lokalem 88. 

 

1. Pełna nazwa i adres Zamawiającego: 
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wilga 2000” ul. Szkoły Orląt 4 lok. użytkowy nr 5  

03 -984 Warszawa 

Regon: 140 690 080 

Internet http:/www.Wilga2000.com.pl 

e-mail: spoldzielnia@wilga2000.com.pl 

telefon/fax.: 22/6738849, 22/6738938  
 

2. Określenie trybu zamówienia: Konkurs ofert 
 

3. Określenie przedmiotu zamówienia: 

Wykonanie remontów częściowych dachów określonych w zamówieniu celem usunięcia 

przecieków do lokali. 

 

1. Zakres Robót remontu dachu Witwickiego 3 na lokalem NR 11 (usunięcie przecieków):  

- Demontaż pokrycia dachowego (blacho dachówka wraz z ławami kominiarskimi) 120,00 m2 

- Demontaż okna dachowego        1 szt. 

- Zakup i Montaż nowego okna dachowego      1 szt. 

- Uzupełnienie punktowych  ubytków termoizolacji (wełna) oraz wiatroizolacji (folia) pod odkrytą 

powierzchnia dachu         120,0m2 

- Wykonanie nowego pokrycia dachowego (blacho dachówka wraz z montażem ław kominiarskich)

           120,00 m2 

- Wykonanie gąsiorów szczytowych       10 mb. 

- Wykonanie obróbek blacharskich kominów.      2 szt. 

Dostęp do dachu przez wyłaz dachowy i ławy kominiarskie (ewentualnie rusztowanie do transportu 

materiałów) 

2. Zakres Robót remontu dachu Szkoły Orląt 4 na lokalem NR 88 (usunięcie przecieków)::  

- Demontaż pokrycia dachowego (blacha trapezowa)     20,00 m2 

- Wykonanie nowych pasów podrynnowych      6,00 mb. 

- Wykonanie nowych obróbek koszowych      10,00 mb. 

- Wykonanie nowych rynien        8,00 mb. 
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- Wykonanie nowego pokrycia dachowego (blacha trapezowa)    20,00 m2 

- Wykonanie nowych gąsiorów szczytowych      10 mb. 

- Wykonanie obróbki blacharskiej murku      10 mb. 

- Wykonanie Innych Uszczelnień blachy 

Dostęp do dachu przez rusztowanie (7-8 kondygnacji) 

Uwagi: 

Punkt uzupełnienie punktowych  ubytków termoizolacji (wełna) oraz wiatroizolacji (folia) pod odkrytą 

powierzchnia dachu należy założyć w ofercie procentowo w stosunku do całości odkrywki dachu. 

Dokładna weryfikacja będzie możliwa po demontażu blacho dachówki. ( zalecane założenie 15%

  

4. Gwarancja: 60 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru 

5. Termin zakończeniu prac : do 31.09.2019 r. 

6. Termin i miejsce składania ofert: 19.07.2019 r.  

 

Firmy zainteresowane przystąpieniem do konkursu ofert proszone są do składania ofert  w 

siedzibie SM ,,Wilga 2000’’, przy ul. Szkoły Orląt 4 lok. użytkowy nr 5 ; 03-984 Warszawa lub na 

adres mailowy: spoldzielnia@wilga2000.com.pl 

 

Przed złożeniem oferty należy bezwzględnie przeprowadzić wizję lokalną, zweryfikować we 

własnym zakresie obmiary podane w zapytaniu ofertowym, możliwości techniczne wykonania 

robót i dostępu do dachów. 

 

Dodatkowe informacje : Inspektor Nadzoru Spółdzielni  tel. 660-839-829  Łukasz Ratyński. 
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