
Sandomierz dnia .................2019 r. 

 

OFERTA 

 

Nazwa Firmy............................................................................................................................... 

Dane Adresowe .......................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………Tel……………………………… 

NIP.................................................. KRS............................................................ 

Oferta remontu balkonu budynku przy ul Baczyńskiego 2  w Sandomierzu: 

 

Cena netto za remont jednej płyty ........................... zł/ szt. 

W zakres prac wchodzi: 

1 - zerwanie istniejącej posadzki do płyty prefabrykowanej. 

2 – wykonanie  gładzi na ścianie elewacyjnej  pod przyklejenie membrany w celu połączenia  

      płyty ze ścianą. 

3 – skucie luźnej otuliny na prętach zbrojeniowych płyty balkonu , dokładne   

      oczyszczenie betonu i zbrojenia , szczotkami lub wodą pod ciśnieniem. 

4 - po wyschnięciu zbrojenie zabezpieczyć preparatem  antykorozyjnym  

      i szczepnym stosowanym do naprawy betonów zbrojonych. 

5 - ubytki betonu wyprofilować zaprawą  np. TEN - 10 , producent Firma ATLAS lub inną     

      przeznaczoną do naprawy betonów.  

6 - oczyszczenie powierzchni płyty  z nierówności i pyłów 

7 - wykonanie pierwszej warstwy wylewki pod izolację  

8 - wykonanie powłoki gruntującej np. Abizol R lub inne.  

9 - przyklejenie warstwy papy termozgrzewalnej podkładowej 

10 – wykonanie opierzenia krawędzi balkonu z blachy ocynkowanej  

11– przyklejenie drugiej warstwę papy termozgrzewalnej  wierzchniego krycia j z membraną     

        na łączeniu płyty ze ścianą budynku.  

12 – wykonanie posadzki  cementowej gr. 3,5 – 5,0 cm ze spadkiem 1,50 %   na zewnątrz  

13 - malowanie farbą silikatową naprawianych płyty balkonowej w ustalonym  wcześniej   

       kolorze. 

14 - naprawa płyty pionowej balustrady (uzupełnienie ubytków, naklejenie siatki i położenie   

     wyprawy tynkarskiej od zewnątrz , pomalowanie płyty farbą nawierzchniowa od    

     wewnątrz, pomalowanie farbami ramki stalowej ). Kolorystyka wg zaleceń inwestora. 

15 – Oczyszczenie balustrady i pomalowanie jej farbami olejnymi w ustalonym kolorze. 

 

Oświadczam ,że dokonałem oględzin przykładowego balkonu budynku nr 2 . 

 

Termin składania ofert  13.09. 2019 r  

                                                                                                    

 

                                                                                                         ....................................................... 

                                                                                                             podpis i pieczęć oferenta 

 



 

Sandomierz dnia .................2019 r. 

 

OFERTA 

 

Nazwa Firmy............................................................................................................................... 

Dane Adresowe .......................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………Tel……………………………… 

NIP.................................................. KRS............................................................ 

Oferta remontu balkonu budynku przy ul Baczyńskiego 6 i 8  w Sandomierzu: 

 

Cena netto za remont jednej płyty ........................... zł/ szt. 

W zakres prac wchodzi: 

1 - zerwanie istniejącej posadzki i obróbki blacharskiej do płyty prefabrykowanej. 

2 – wykonanie  gładzi na ścianie elewacyjnej (z fakturą z kamyczków) pod  

      przyklejenie membrany w celu połączenia płyty ze ścianą. 

3 – skucie luźnej otuliny na prętach zbrojeniowych płyty balkonu , dokładne   

      oczyszczenie betonu i zbrojenia , szczotkami lub wodą pod ciśnieniem. 

4 - po wyschnięciu zbrojenie zabezpieczyć preparatem  antykorozyjnym  

      i szczepnym stosowanym do naprawy betonów zbrojonych. 

5 - ubytki betonu wyprofilować zaprawą  np. TEN - 10 , producent Firma ATLAS lub inną     

      przeznaczoną do naprawy betonów.  

6 - oczyszczenie powierzchni płyty  z nierówności i pyłów 

7 - wykonanie pierwszej warstwy wylewki pod izolację  

8 - wykonanie powłoki gruntującej np. Abizol R lub inne.  

9 - przyklejenie warstwy papy termozgrzewalnej podkładowej 

10 – wykonanie opierzenia krawędzi balkonu z blachy ocynkowanej  

11– przyklejenie drugiej warstwę papy termozgrzewalnej  wierzchniego krycia j z membraną     

        na łączeniu płyty ze ścianą budynku.  

12 – wykonanie posadzki  cementowej gr. 3,5 – 5,0 cm ze spadkiem 1,50 %   na zewnątrz  

13 - malowanie farbą silikatową naprawianych płyty balkonowej w ustalonym  wcześniej   

       kolorze. 

14 - Oczyszczenie balustrady i pomalowanie jej farbami olejnymi w ustalonym kolorze. 

 

Oświadczam ,że dokonałem oględzin przykładowego balkonu budynku nr 2 . 

 

Termin składania ofert  13.09. 2019 r  

                                                                                                    

 

                                                                                                         ....................................................... 

                                                                                                             podpis i pieczęć oferenta 

 

 

 



Sandomierz dnia .................2019 r. 

 

OFERTA 

 

Nazwa Firmy............................................................................................................................... 

Dane Adresowe .......................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………Tel……………………………… 

NIP.................................................. KRS............................................................ 

Oferta remontu płyt balkonowych systemu OWT budynku przy ul Baczyńskiego 10 ,12,14 i 16  

w Sandomierzu: 

Cena netto za remont jednej płyty ........................... zł/ szt. 

W zakres prac wchodzi: 

1 - zerwanie istniejącej posadzki do płyty prefabrykowanej. 

2 - zerwanie obróbki blacharskiej 

3 – usunięcie drewnianych kołków z krawędzi płyt balkonowych 

4 -  wymiana skorodowanych wsporników (nóżek) balustrady 

5 – skucie rantu płyty od strony ściany 

6 – wykonanie  gładzi na ścianie elewacyjnej (z fakturą z kamyczków) pod  

      przyklejenie membrany w celu połączenia płyty ze ścianą. 

7 – skucie luźnej otuliny na prętach zbrojeniowych płyty balkonu i ścian bocznych, dokładne   

      oczyszczenie betonu i zbrojenia , szczotkami lub wodą pod ciśnieniem. 

8 - po wyschnięciu zbrojenie zabezpieczyć preparatem  antykorozyjnym  

      i szczepnym stosowanym do naprawy betonów zbrojonych. 

9 - ubytki betonu wyprofilować zaprawą  np. TEN - 10 , producent Firma ATLAS lub inną     

      przeznaczoną do naprawy betonów.  

10 - oczyszczenie powierzchni płyty  z nierówności i pyłów 

11 - wykonanie pierwszej warstwy wylewki pod izolację  

12 - wykonanie powłoki gruntującej np. Abizol R lub inne.  

13 - przyklejenie warstwy papy termozgrzewalnej podkładowej 

14 – wykonanie opierzenia krawędzi balkonu z blachy ocynkowanej  

15– przyklejenie drugiej warstwę papy termozgrzewalnej  wierzchniego krycia j z membraną     

        na łączeniu płyty ze ścianą budynku.  

16 – wykonanie posadzki  cementowej gr. 3,5 – 5,0 cm ze spadkiem 1,50 %   na zewnątrz  

17 - malowanie farbą silikatową naprawianych fragmentów płyt i ścian balkonowych w   

        ustalonym  wcześniej kolorze. 

18 – Oczyszczenie balustrady i pomalowanie jej farbami olejnymi w ustalonym kolorze. 

 

Oświadczam ,że dokonałem oględzin przykładowego balkonu budynku nr 10,12,14 i 16 . 

 

Termin składania ofert  13.09. 2019 r  

                                                                                                    

 

                                                                                                         ....................................................... 

                                                                                                             podpis i pieczęć oferenta  


