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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA 
WYKONANIE PODWYŻSZENIA KOMINÓW W BUDYNKU WSPÓLNOTY 

MIESZKANIOWEJ PRZY UL. MICKIEWICZA 13 W MYSŁOWICACH 
 

Działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 13 w Mysłowicach, ADM Property sp. z 
o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie podwyższenia kominów ponad dachem budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 13 w Mysłowicach. 
 
Zakres prac obejmuje: 

 Inwentaryzacja kontrolna istniejącego stanu kominów wentylacyjnych i spalinowych, 

 Wykonanie projektu dostosowania kominów wentylacyjnych i spalinowych do obowiązujących 
przepisów, uwzględniającego zastosowanie prawidłowych wysokości izolowanych nasad w stosunku 
do geometrii dachu i posadowionej maszynowni dźwigu, 

 Sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu wykonawczego, 

 Rozbiórka istniejących kominów do wlotu kształtek prefabrykowanych, docieplenie istniejących 
kominów wraz z nałożeniem wyprawy tynkarskiej (tynk cienkowarstwowy) 

 Podwyższenie kominów do wysokości zgodnej z przepisami, poprzez zastosowanie lekkiego 
izolowanego systemu przedłużania kominów, 

 Montaż odciągów stabilizujących, 

 Podłączenie do istniejącej instalacji odgromowej i wyprowadzenie jej powyżej montowanych nasad, 

 Inne prace, zgodnie z opracowanym projektem dostosowania kominów do obowiązujących 
przepisów, 
 

Termin składania ofert: do 01.04.2019r. do godz. 15.00 
 

Miejsce składania ofert: na adres e-mail: biuro@admproperty.pl z tematem wiadomości „Podwyższenie 
kominów w budynku przy ul Mickiewicza 13 w Mysłowicach” lub w biurze ADM 
Property sp. z o.o., Ul. Karliczka 6 lok II, 40-488 Katowice 

 

Termin realizacji zamówienia: do 31.08.2019r. 
 
Dodatkowe wymagania Zamawiającego względem Wykonawcy 

1. Przeprowadzenie wizji lokalnej na nieruchomości i zapoznanie się z istniejącym stanem kominów 
2. Przedłożenie kopii polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej zlecone prace, 
3. Przedłożenie wykazu tożsamych prac wraz z referencjami 
4. Udzielenie gwarancji na wykonane prace obejmującej min. 36 miesięcy. 

Treść oferty powinna zawierać: 
1. Nazwa i adres siedziby oferenta. 
2. NIP i REGON oferenta. 
3. Przedmiot i adres nieruchomości, której dotyczy zamówienie. 
4. Przedmiar i kosztorys na podstawie którego została dokonana wycena. 
5. Wykaz materiałów, które będą użyte do wykonania prac wraz z przedstawieniem atestów i 

dopuszczeniem do stosowania. 
6. Ofertę wykonania zamówienia uwzględniającą: 

 

mailto:biuro@admproperty.pl


 

 
ADM Property sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach 
Ul. Morgowska 9a, 41-408 Mysłowice 
Tel. 666 136 490, e-mail: biuro@admproperty.pl  www.admproperty.pl 
NIP 2220898524, REGON 360533619, kapitał zakładowy 5000,00 PLN 
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach KRS 0000538290   

 
 
 
 
 
 

a) Cenę netto (w tym cenę materiałów i cenę robocizny) 
b) Stawkę i kwotę podatku VAT 
c) Cenę brutto 

7. Termin rozpoczęcia i zakończenia prac 
 

Zastrzeżenia: Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub uznania, że postępowanie 
nie przyniosło rezultatu.  
Dodatkowe informacje: ADM Property sp. z o.o., tel. 666 136 490 
 

 
Z poważaniem 

ADM Property sp. z o.o. 


