OFERTA PRAC INŻYNIERYJNYCH

MPL Katowice
Sp. z o.o.
40-203 Katowice

Firma MPL Technology Katowice Sp. z o.o. od ponad 20 lat zajmuje się
prostowaniem budynków. Wieloletnia praktyka oraz szczególny rodzaj wykonywanych
przez nas robót budowlanych wymusiły na nas wyspecjalizowanie się w pracach, będących
na co dzień składowymi zakresu rektyfikacji budynków.
W związku z powyższym, chcielibyśmy zaproponować Państwu nasze usługi przy
realizacji robót budowlanych w zakresie wiercenia i cięcia betonu techniką diamentową,
prac ziemnych przy użyciu minikoparki (w tym koparki hybrydowej pozwalającej na
wykonywanie prac bez emisji spalin), a także robót wyburzeniowych.
Wszystkie realizowane przez nas prace prowadzone są przez doświadczonych
pracowników, posiadających stosowne kwalifikacje do obsługi użytkowanych urządzeń.

Al. Roździeńskiego 188
zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym w Katowicach pod
numerem
KRS: 0000020156
NIP: 634-019-45-61
REGON: 271244440
BDO:000299323

CENNIK
Wiercenie w betonie
Średnica
otworu [mm]
Cena za 1cm
wiercenia [zł]
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Ceny wykonania otworów dla innych średnic ustalane są indywidualnie.
ING Bank Śląski S.A.
Oddział Katowice
82 1050 1214 1000 00 22 3679 8456

email: office@mpl.com.pl
tel./fax: (+48/32) 203-94 12,
(+48/32) 258-79-05

Kapitał zakładowy:
750.000,00 PLN

Cięcie betonu
Rodzaj przecinanego elementu
Ściany
Elementy konstrukcyjne mocno zbrojone
Cięcie stropów

Cena za 1m2 przecinanej powierzchni
500zł – 900zł
700zł – 1200zł
400zł – 800zł

Usługi minikoparką
W zależności od potrzeb zamawiającego oferujemy usługi standardową
minikoparką spalinową w cenie 85zł/h lub minikoparką hybrydową, nie generującą spalin,
pozwalającą na prowadzenie prac wewnątrz budynków w cenie 100zł/h.

Roboty wyburzeniowe
Z uwagi na różnorodność prac wyburzeniowych, oferta cenowa wymaga
każdorazowo indywidualnej wyceny.
Uwagi:








W przypadku większych zleceń istnieje możliwość negocjacji ceny
Minimalny koszt wiercenia otworu wynosi 100zł
Minimalna kwota zlecenia wynosi 1200zł*
Wszelkie utrudnienia oraz niezbędne prace dodatkowe przy wykonywaniu zlecenia
wymagają indywidualnej wyceny
Zleceniodawca zapewnia niezbędne media dla wykonania zadania
Podane ceny nie obejmują kosztu dojazdu. Doliczamy 1,40zł za 1km odległości od siedziby
firmy (nie mniej niż 50zł)
Podane ceny są cenami netto

Przedstawione powyżej ceny mają charakter orientacyjny. Ostateczna oferta cenowa ustalana jest po
uzyskaniu dokładnych informacji odnośnie rodzaju obrabianego materiału (np. ilości zbrojenia) oraz
warunków powierzchni roboczej.
* Kwota 1200zł dotyczy prac na terenie województwa śląskiego. Dla pozostałych województw
minimalna kwota zlecenia wynosi 5000zł.

