Wrocław 20.04.2018r
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
W ZAKRESIE USZCZELNIENIA KWIETNIKA NAD WJAZDEM DO GARAŻU I ŚCIANY
BOCZNEJ PRZY UL. PRZYJAŹNI 36-38 WE WROCŁAWIU
W związku z potrzebą uszczelnienia kwietnika nad wjazdem do garażu i ściany bocznej, w celu
oszacowania wartości wykonania usługi zwracam się do Wykonawców, o przesłanie oferty na
wykonanie zadania remontowego

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia
1) Nazwa zamówienia: „uszczelnienie kwietnika nad wjazdem do garażu podziemnego
Przyjaźni 36-38”;
2) W skład zamówienia wchodzi część garażu podziemnego w zakresie kwietnika;
3) Powierzchnia wg obmiaru wykonawcy ;
4) Usytuowanie elementu od strony wjazdu bezpośrednio na nim oraz części bocznej ściany
garażu;
5) zakres robót obejmuje:
1. usuniecie ziemi z kwietnika, odłożenie urobku na uprzednio ułożonej macie z
mikrowłókniny;
2. oczyszczenie wewnętrznej części kwietnika wraz z uzupełnieniem ewentualnych spoin;
3. wykonanie fazowania połączenia ściany i dna kwietnika materiałem Weber- tec;
4. przygotowanie podłoża i wykonanie izolacji wewnętrznej komory kwietnika do poziomu
zasypania ziemią z zastosowaniem izolacji typu Superflex 100;

5. wykonanie izolacji wewnętrznej komory kwietnika do poziomu zasypania ziemią materiałem
odpornym na promieniowanie UV- Superflex D2 lub innym o podobnych parametrach
technicznych;
6. wykonanie obróbki blacharskiej /odwodnienia/ zabezpieczającej przed wypływem wody na
wjazd do garażu w pasie około 6,7 mb ;
7. wykonanie przewiertów co 2m w dolnej części kwietnika i montaż rurek z tworzywa
odprowadzających wodę poza obrys kwietnika ;
8. użyźnienie ziemi z urobku nawozem granulowanym;
9. uzupełnienie kwietnika ziemią;
10. oczyszczenie terenu;
Przekrój kwietnika

6) Ofertę należy złożyć w siedzibie zarządcy „EUREKA” pl. Strzelecki 20 we
Wrocławiu w terminie do dnia 11.04 2018 r. do godz.15:15 w formie pisemnej osobiście lub
listownie (liczy się data wpływu) lub poprzez e-mail, na adres:
administrator4@eureka.wroclaw.pl;
7) Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej osiedla objętego przedmiotem zamówienia;
8) Przy wyborze wykonawcy Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny oraz
referencjami;
9) Zapytanie ofertowe ogłoszone zostało na stronie internetowej „EUREKA”: wzakładce :
Przetargi
10) Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami: Mariusz Różański inspektor
ds.technicznych tel. 790 359 909
11) Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na wykonanie usługi.
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