
Warszawa, dnia 31.01.2022 r. 

 

Wg/ wykazu firm 

 

 GGKO – Zarządzanie Nieruchomościami sp. z o.o. w Warszawie, Aleje 

Jerozolimskie 92 zaprasza Pana / Panią do złożenia oferty na n/w dokumentację 

techniczną: 

             

Iniekcja – doszczelnienie ścian wszystkich klatek na poziomie -1 

zgodnie z załącznikiem  

                    w budynku przy ul. Jarząbka 26 w Piasecznie. 

 

- termin składania ofert do godz. 14:00 do dnia 11.02.2022 r. 

Oferty zostaną przekazane Zarządowi Wspólnoty  

 

Oferty prosimy składać wyłącznie drogą elektroniczną w godz. 8:00 – 16:00 na adres:  

volha.kichko@ggko.pl   

 

WAŻNE ! SPRAWA JEST PILNA.  

 

 

  

 

mailto:volha.kichko@ggko.pl


 

Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie  

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr rejestru KRS: 0000124188,  

Regon: 011015792, NIP: 522-000-22-22, kapitał zakładowy 520 300,00 zł. 

Warszawa, 1 lutego 2022 r. 

Do:  ………………………… 

 
 
 
 
 
 
Dotyczy:  Projekt: Budynek przy ulicy Jarząbka 26 w Piasecznie 
  Przetarg – doszczelnienie ścian piwnic 
 
Szanowni Państwo, 
 
 W związku z realizacją projektu polegającego na uszczelnieniu ścian piwnic i garażu (w pierwszym etapie  
ścian klatki schodowej na poziomie -1) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Jarząbka 26 w 
Piasecznie, mamy przyjemność zaprosić Państwa do złożenia oferty na: wykonanie uszczelnienia / izolacji prze-
ciwwodnej ścian piwnic klatek schodowych. Preferowane rozwiązanie: iniekcja żywiczna wraz z wykonaniem 
izolacji poziomej. Oferta powinna zawierać: 

1. Cenę jednostkową wykonania iniekcji żywicznej 
2. Cenę jednostkową wykonania izolacji poziomej 
3. Opis technologii proponowanej metody naprawczej wraz z prognozowanym wpływem zastosowa-

nych rozwiązań na elementy sąsiadujące w tym posadzka, płyta fundamentowa. 
4. Szacunkowy harmonogram z uwzględnieniem ewentualnie koniecznych powtórzeń / uzupełnienia 

czynności naprawczych.  Zastrzeżenie: cena musi zawierać komplet wszystkich etapów naprawy. 
5. Cena zawierać musi komplet prac w tym prac budowlanych jak usunięcie zmurszałych tynków, po-

włok glazurniczych, cokołów, odtworzenie tych elementów oraz powłok malarskich aż do uzyskania 
stanu pierwotnego przed zawilgoceniem. 

Ofertę należy złożyć po uprzednim odbyciu obowiązkowej wizji lokalnej i zapoznaniu się z warunkami miej-
scowymi. 
 
W załączeniu poniżej zamieszczony jest rzut obejmujący jedną z czterech klatek schodowych. W pierwszym etapie 
przewiduje się wykonanie prac naprawczych dla jednej klatki schodowej Po ocenie efektów przeprowadzonych prac 
naprawczych Zarząd Wspólnoty zadecyduje o ewentualnym zleceniu prac naprawczych na obszarze pozostałych 
trzech klatek schodowych, jak i innych obszarach garażu podziemnego. 
 
Termin złożenia oferty:  ..................      11.02.2022 r. 
Ważność oferty: ..............................      3 miesiące od dnia złożenia oferty 
Planowane rozpoczęcie prac:  ........      do ustalenia 
Planowane zakończenie prac :  ......                                                          do ustalenia 
 
Ofertę należy przesłać na adres e-mail: katarzyna.lukaszewska@ggko.pl , volha.kichko@ggko.pl  
 
Osoby do kontaktu: 
Katarzyna Łukaszewska, tel. 506-007-989 
Andrzej wątroba, tel. 780-116-619  
 
Załączniki: 

 

− Rzut obszaru klatki schodowej – fragment rzutu poziomu -1. 
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Otrzymanie materiałów przetargowych oraz chęć wzięcia udziału w przetargu proszę potwierdzić przesyłając podpi-
sane zapytanie na e-mail pawel.jaros@ggko.pl 
 
 
 
Z poważaniem, 
       
 
 
 
 
 

       Potwierdzam otrzymanie materiałów 
        (data i podpis) 
 


