
Zamawiający:                             Przemyśl, dnia 29.11.2021
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Spółka z o.o. w Przemyślu
ul. Kopernika 58, 37-700 Przemyśl

Zapytanie o cenę

Docieplenie stropodachu pianką pur 
w budynku magazynowym przy ul. Kopernika 58 w Przemyślu

Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Mieszkaniowej  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  przy
ul. Kopernika  58  w  Przemyślu,  zaprasza  do  złożenia  oferty  cenowej  na  docieplenie
stropodachu pianką  zamkniętokomórkową pur budynku magazynu  przy ul. Kopernika 58
w Przemyślu. 

Przedmiotowy  stropodach  pokryty  jest  papą.  Wykonany  z  betonowych  płyt
korytkowych ułożonych na żelbetowych dźwigarach dwuteowych o wys. 50 cm. 
Hala o wymiarach: 23,75 x 11,55 m i magazyn o wymiarach: 5,77 x 7,38 m obecnie nie są
ogrzewane. Wysokość pomieszczeń od 3,86 do 4,37 m. 

W ofercie należy uwzględnić:
➢ przygotowanie powierzchni pod docieplenie,
➢ wykonanie  docieplenia  pianką  pur  od  strony  wewnętrznej  stropodachu  oraz

dźwigarów,
➢ grubość docieplenia pianką 13 cm, 
➢ powierzchnia docieplenia sufitu hali i magazynu oraz dźwigarów 390 m2,
➢ współczynnik przewodzenia ciepła pianki ≤  0,039 W/(mK).

         
Prosimy o podanie ceny za docieplenie 1m  2   powierzchni.
Dodatkowe pytania kierować do Działu Technicznego – pokój nr 23 -  tel. 16 678

34 16 wew. 135 w tut. przedsiębiorstwie.  
Ofertę  należy  złożyć  na  piśmie,  w  języku  polskim,  zapisaną  pismem

komputerowym, maszynowym lub ręcznym przy użyciu trwałej metody zapisu, w terminie
do  dnia  09.12.2021r,  do  godz.  1000 w  sekretariacie  Przedsiębiorstwa  Gospodarki
Mieszkaniowej  Sp.  z  o.o.  przy  ul.  Kopernika  58  w  Przemyślu  lub  na  e-mail
tte@pgmprzemysl.pl. Oferta  powinna  być  złożona  w  zamkniętej  kopercie  opatrzonej
nazwą i danymi adresowymi wykonawcy, nazwą zamawiającego oraz tytułem zamówienia.

Oferty nie spełniające ww. wymogów oraz złożone po terminie nie biorą udziału
w dalszym postępowaniu. 

Otwarcie  ofert  odbędzie  się  w  dniu  09.12.2021r.  o  godz.  1100 w  pokoju  nr 15
(Świetlica) w tut. przedsiębiorstwie.   

Przewidywany  termin  rozpoczęcia  zlecenia  to:  15.12.2021r.,  a  zakończenia
25.01.2022r. 

Prosimy o podanie terminu wykonania usługi. 
Zamawiający  przewiduje  możliwość  unieważnienia  postępowania  bez  podania

przyczyny.  Zamawiający  przewiduje  możliwość  zamknięcia  postępowania  bez  wyboru
oferty.  Zamawiający  przewiduje  możliwość  unieważnienia  postępowania  w  przypadku
przekroczenia kwoty zabezpieczonej na realizację zadania.


