
Zapytanie Ofertowe  Wykonanie ocieplenia ściany kolankowej na poddaszu w lokalu mieszkalnym dwupoziomowym 
przy ul. Burzyńskiego 1 lok. 29. 
 

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 izolacji termicznej z niepalnej wełny mineralnej od zewnątrz murowanej ścianki 
kolankowej oraz uszczelnienia murłaty – wykonanie ciągłego szczelnego połączenia izolacji 
termicznej ścianki kolankowej z izolacją termiczną skosu dachu. Uzupełnienie i szczelne 
połączenie wiatroizolacji – foli paro przepuszczalnej. 
Roboty będą wykonywane od zewnątrz budynku dostęp do ścianki kolankowej po demontażu 
pokrycia dachowego (blacha trapezowa). Roboty wykonywane z poziomu dachu ośmino 
kondygnacyjnego budynku z rusztowania lub przez wyłaz dachowy. 
 
Zakres prac :  

- Demontaż pokrycia dachowego (jeden arkusz blachy po obwodzie nad ścianką kolankową) 
           22,00 mb 
- Wykonanie izolacji termicznej ścianki kolankowej z niepalnej wełny mineralnej grubość 15 cm, 
siatka, klej          22,00 m2 
- Wykonanie ciągłego szczelnego połączenia izolacji termicznej ścianki kolankowej z izolacją 
termiczną skosu dachu         22,00 mb 
- Wykonanie foli paro przepuszczalnej – ciągłość z folią poddasza    44,00 m2 
-  Montaż pokrycia dachowego (jeden arkusz blachy po obwodzie nad ścianką kolankową) z użyciem 
nowych wkrętów i odtworzeniem foli pod blachą     22,00 mb 

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

5. Termin zakończeniu prac : do 15.06.2019 r. 
6. Termin i miejsce składania ofert: 06.05.2019 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 przedmiotowej ścianki kolankowej. 
 
Dodatkowe informacje : Inspektor Nadzoru Spółdzielni  tel. 660-839-829  Łukasz Ratyński. 
 
 


