
 
                          Białystok, dnia 09-12-2020r.  

Zapytanie o cenę  

Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa „Wielkoblokowa” ul. Wasilkowska 1 w Białymstoku 
zaprasza do składania ofert na ocieplenie stropodachu  granulatem  z wełny mineralnej 
metodą pneumatyczną  w budynku: 
 Daleka 3 i Daleka 5  
Zakres wymaganych czynności:  

1. Kontrola i ewentualne uprzątnięcie zanieczyszczeń z przestrzeni stropodachu 
włącznie z utylizacją nieczystości. 

2. Zabezpieczenie otworów wentylacyjnych siatką od wnętrza stropodachu. 
3. Wykonanie niezbędnych otworów technologicznych ( uwaga na stropie ścianki 

ażurowe z cegły, podpierające płyty korytkowe  co 2,50 – 3 m )    
4. Wykonanie poziomej izolacji cieplnej z granulatu z wełny mineralnej  

o współczynniku przewodzenia ciepła   nie większy  niż λ 0.040 W/m*K, metodą 
pneumatyczną w stropodachach wentylowanych – o grubości min 22 cm. Warstwa 
termoizolacji powinna być rozłożona  równomiernie , bez przerw  
i ubytków  

5. Robocza kontrola płytką grubości izolacji w trakcie wykonywania prac  
w celu uzyskania równomiernego rozłożenia – w każdym polu między murkami z 
cegły (o  szer. do 3m ) 

6. Zamknięcie otworów technologicznych i zabezpieczenie papą termozgrzewalną. 
Dane do oferty: 

1. Daleka 3 - budynek wielorodzinny 5-cio kondygnacyjny, trójklatkowy – powierzchnia  
przestrzeni stropodachu ok. 425 m2 
Stropodach wentylowany, przykryty płytami korytkowymi na murkach         
poprzecznych z cegły . Powierzchnie dachowe płaskie  pogrążone, kryte papą  z 
odprowadzeniem wód opadowych do  wewnątrz budynku. 

2. Daleka 5 - budynek wielorodzinny 5-cio kondygnacyjny, trójklatkowy – powierzchnia  
przestrzeni stropodachu ok. 425 m2 
Stropodach wentylowany, przykryty płytami korytkowymi na murkach         
poprzecznych z cegły . Powierzchnie dachowe płaskie  pogrążone, kryte papą  z 
odprowadzeniem wód opadowych do  wewnątrz budynku. 

Zaleca się dokonanie własnych pomiarów i kalkulacji  
Zalecany termin wykonania  do 25.01.2021 r.  
Okres gwarancji 3 lat 

Proszę o podanie odrębnej ceny brutto dla każdego budynku  oraz przybliżony czas realizacji 
zadania. 

Oferty należy składać do dnia 14-12-2020 roku  

Bliższe informacje i szczegółowa specyfikacja tel. 602 370 240 

 

 

 

 



 
Poniższy formularz jest wzorem, z którego należy skorzystać przy składaniu ofert. 

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ 

Dane dotyczące oferenta 

Nazwa....................................................................................................................  

Siedziba.................................................................................................................  

nr telefonu  / e - maila ........................................................................................... 

NIP......................................................................................................................  

Dane dotyczące zamawiającego  

Spółdzielnia „ WIELKOBLOKOWA” Białystok, ul Wasilkowska 1 

NIP: 542 020 09 84   

Zobowiązania oferenta 

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z otrzymanym zapytaniem z dnia 11 maja 

2020 :   za cenę ryczałtową   

1. Budynek  Daleka 3 

brutto.........................................................................................zł  

( słownie: ...............................................................................................................  )  

W tym podatek VAT 8  % 

2. Budynek  Daleka 5 

brutto.........................................................................................zł  

( słownie: ...............................................................................................................  )  

W tym podatek VAT 8  % 

 

 Oświadczam, że:  

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję  osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia . * 

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia  

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy  § 7  regulaminu 

wyboru wykonawców robót SBM WIELKOBLOKOWA  

- zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w zapytaniu o cenę  

- oświadczam że nie zmienię oferowanej i wynegocjowanej ceny przez okres 12 miesięcy 

Podpis oferenta  


