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Projekt wspÓłfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis Przedmiotu Zakupu

Adaptacja pomieszczeń biurowych na biuro projektu

w ramach projektu pt. ,,Utworzenie centrum

pomiarowo-r ozliczeniowego dla niektórych sektorów

infrastrukturalnych oraz działalności prosumenckiej"

tat ,,Utworzenle centrum pomiarowo-rozliczeniowego
l-l

l? ll pH 
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Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

Remont dotyczy pomieszczeń wg załącznika ,,Rzut kondygnacji lll" o łącznej powierzchni

351.5 m2.

Przy składaniu ofert nalezy uwzględnić koszty związane z zakupem właściwych materiałów

w ilościach gwarantujących prawidłowe wykonanie zadania. Wykonawca dokona zakupóW

materiałów i elementów wystroju Wnętrz wymienionych w Zadaniu nr 1 po uprzednim

uzgod nieniu i akceptacji Zamawiającego.

Warunkiem koniecznym do składania ofert jest dokonanie przez reprezentanta oferenta
fizycznych oględzin miejsca - siedziby Zamawiającego. Zamawiający udostępnia swoją

siedzibę do wglądu potencjalnym oferentom od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 _ t2.00

po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty. Na dowód oględzin Zamawiający

sporządzi protokół, który należy dołączyć do oferty.

Warunki ogólne Wymagane od Wykonawcy:

a) Działalność w zakresie prac objętych zapytaniem minimum 5 lat.

b) Udokumentowanie wykonania, tj' zakończenia w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert, 3 robót polegających na adaptacji pomieszczeń

biurowych o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda' Pisemne
referencje w tym zakresie należy dołączyć do oferty.

c) oświadczenie Wykonawcy dla osoby/osób uczestniczących W wykonywaniu
zamówienia o posiadaniu ważnych i wymaganych prawem uprawnień jeżeli przepisv/

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
d) Remont (adaptacja) realizowany W sposób etapowy (pomieszczenie za

pomieszczeniem), umożliwiający normalne funkcjonowanie pozostałych biur
w trakcie prowadzonych prac.

Szczegółowy harmonogram i opis przeprowadzonych prac remontowych.
Dokumentacja techniczna i projektowa.
Zakup itransport zakupionych materiałów na koszt Wykonawcy.
Gromadzenie (kontener) gruzu i odpadów budowlanych oraz ich wywóz na koszt

Wykonawcy.
i) Gwarancja 1Ż miesięcy.

e)

f)

s)
h)
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Projekt wspÓłfinansowany ze środkÓw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

opis przedmiotu zamóWlenia.

Zadanie 1.

L. Roboty w zakresie burzenia.

z. Roboty w zakresie usuwania gruzu i pozostałych odpadów budowlanych.

3. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych w tym niskoprądowych.

4. Hydraulika i roboty sanitarne.

5. Tynkowanie, wykonanie gładzi.

6. Montaz okien z PCV wraz z parapetami.

7 ' Montaż / demontaż / renowacja drzwi drewnianych.

8. Budowa ścianek działowych.

9. Roboty w zakresie kładzenia glazury'

10. Roboty w zakresie podłóg.

11. Roboty malarskie.

12' Roboty przygotowa wcze, wykończen iowe, pozostałe.

Zadanie 1.

L. Roboty w zakresie burzenia.

1.1. Szczegółowy opis prac:

1.1.].'Demontaż 3 okien oraz parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w pomieszczeniach nr

13 (2 szt.) inr 14( 1 szt.) wg załącznika,,Rzutkondygnacji lll".
1.1.2.Likwidacja ścianek działowych - czołowych w pomieszczeniach sanitarnych nr 15 i 16

wg załącznika ,,Rzut kondygnacji lll"'
1'1.3.Usunięcie istniejących płytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych nr 15 i 16

wg załącznika ,,Rzut kondygnacji lll" na podłodze oraz ścianach do wysokości Ż m'

1.1.4.Usunięcie istniejących warstw tapet We wszystkich remontowanych pomieszczeniach

wg załącznika,,Rzut kondygnacji lll".

1.L.5.Usunięcie uszkodzonej warstwy tynkowej (tzw. puste tynki) We wszystkich

remontowa nych pomieszczeniach wg załącznika,, Rzt]t kondygnacji lI l".

]..1'6.Demontaż sufitu podwieszanego W pomieszczeniu nr 04 Wg załącznika ,,Rzut

kondygnacji lll" .

1.1.7.Usunięcie istniejącej boazerii w pomieszczeniach nr 5,5 i18 wg załącznika,,Rzut
kondygnacji lll" .

1.1.8.Usunięcie obudowy grzejników w pomieszczeniach nr 04, 05, 1'o, L4 wg załącznika ,,Rzt]t

kondygnacji lll".

]..1.9.Demontaż grzejnika Co w pomieszczeniu nr 05 wg załącznika ,,Rzut kondygnacji lll".

,, Utwo rzen ie ce ntru m pom iarowo-rozl iczen iowego
dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalności prosumenckiej''lll
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Projekt Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

2. Roboty W zakresie usuWania gruzu i pozostałych odpadów budowlanych.

2.1'' Szczegołowy opis prac:

2.1-'7'Zamowienie kontenera na odpady budowlane o wymiarach odpowiadających

szacunkowej ilości odpadów'

Z.LŁ'Wywóz zgromadzonych w trakcie trwania remontu odpadów budowlanych'

3. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych w tym niskoprądowych.

3.1. Szczegółowy opis prac:

3.1.1.Wymiana istniejącej instalacji elektrycznej na nową poprzez:

. Wymianę przewodów i kabli na miedziane (oświetlenie, punkty zasilania 230V-).

. Wymianę zabezpieczeń ,,za" licznikowych na zabezpieczenia typu ,,S" montowane na

szynie wraz ze skrzynką bezpiecznikową (podtynkowa).

. Sporządzenieschematu instalacjielektrycznej'

3.1.2.Demontaż obecnych oraz instalacja nowych opraw świetlnych wraz ze źródłami we

wszystkich remontowanych pomieszczeniach wg załącznika ,,Rzut kondygnacji lll" oraz

zgodnie z normami BHP. Belki świetlówkowe montowane natynkowo (oprawa +

świetlówka).

3.1'.2'I' Parametry techniczne nie gorsze niż podane poniżej:

o Oprawy montowane natynkowo.

. Źródło światła: min 1x 36W.

o Stopień ochrony: min lP20'

. Wymiary: dł' 1300 mm (t 10%).

r Kolor: biały .

3.1.3.lnstalacja kablowej sieci internetowej we wszystkich remontowanych pomieszczeniach

wg załącznika ,,Rzut kondygnacji lll". Sieć montowana w ścianie (pomieszczenia

biurowe) w pomieszczczeniu nr 18 w korytku natynkowym nad sztukaterią sufitową,

przewód sieciowy zakończony właściwym gniazdem sieciowym.

3.1.4'lnstalacja Wewnętrznej linii telefonicznej typu ,,lnterkom" We wszystkich

remontowanych pomieszczeniach Wg załącznika ,,Rzut kondygnacji lll". Sieć

montowana w ścianie (pomieszczenia biurowe) w pomieszczczeniu nr 18 w korytku

natynkowym nad sztukaterią sufitową, przewód telefoniczny zakończony właściwym

gniazdem telefonicznym.

3.1.5.lnstalacja gniazd końcowych i przełączników sieci elektrycznej, internetowej

i telefonicznej.

4, Hydraulika i roboty sanitarne.

4'1'. Szczegołowy opis prac:

4.1.1.Wymiana zaworów wody przy grzejnikach c.o. We wszystkich remontowanych

pomieszczeniach wg załącznika ,,Rzut kondygnacji lll".

4.1'2.Usunięcie starej inałożenie nowej farbą termoodpornej matowej na grzejnikach we

wszystkich remontowanych pomieszczeniach wg załącznika ,,Rzut kondygnacji lll".

4.1.3.Likwidacja przepływowego podgrzewacza wody w pomieszczeniu nr 16 wg zalącznika

,,Rzut kondygnacji lll".

,, Utworzen ie centru m pom iarowo-roz! icze n iowego
dla niektórych sektorów infrastrukturalnych orazdziałalności prosumenckiej''

ś
(6

t<
P
V)

il
l-J ,/./

- '|"Ł-

pl

r)
Klaster

Biuro Projektu: Regionatna lzba Pzemysłowo_Handlowa w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 36,44-1oo Gliwice, 1ę|.'+48 32331 37 27,faks: +48 32 238 96 30'

e-mail: klaster@riph.com.pl, www. riph.com.pl, www.klaster.riph.com.pl

IN NOWACYJ NA
COSPODARKA
\ :: ii.'rl ] i)!il;l :)'l Ń ;:_ l :" jl',: |i-) 

| l'] a]:/

NPH



IN N OWACYJ NA
COSPODARKA
'1,:i.rlri.t,i\i ::1}ir:: l ; h -iiril,i;r::r'

Projekt Wspołfinansowany ze środkÓw Europejskiego Funduszu Rozwo.iu Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

4.1.4.Montaż bojlera o pojemności Z0litrów w pomieszczeniu nr !7 wg załącznika ,,Rzut

kondygnacji lll".

4.t.5.1' Parametry techniczne nie gorsze niż podane poniżej:

o Moc / napięcie znamionowe: 1500W / z3ov-
o Zakres regulacji temperatury "C: 7-77

o Czas nagrzewania At = 40'C: 0.45 godz.

o Dobowe straty energii kWh/Złh: 0,5

o Wysokość: 430 mm

o Stopień ochrony: lP 24

4.1'S.Doprowadzenie ciepłej wody z pomieszczenia nr 17 do pomieszczeń L5, 16 wg

załącznika,,Rzut kondygnacji l ll".

4.1.6.Likwidacja istniejącej ceramiki sanitarnej i armatury w pomieszczeniach nr 15, '].6, !7
wg załącznika ,,Rzut kondygnacji lll"'

4.1.7.Montaż nowej ceramiki sanitarnej i armatury w pomieszczeniach nr 15, L6, 17 wg

zalącznika,, Rzut kondygnacji l l l".

4.1.8'Montaż grzejnika Co z regulacją temperatury W pomieszczeniu nr 05 wg załącznika

,,Rzut kondygnacji I ll".

Parametry techniczne nie gorsze niż podane poniżej:

. Wymiary: długość 1000 mm, wysokość 600 mm

o Kolor: biały

o Moc minimalna: 1000 W

Tynkowanie, wykonanie gładzi

5.1. Przygotowanie ścian do wykonania gładzi gipsowych (siatka) we wszystkich remontowanych

po m ieszczen iach wg załącznika,, Rzut ko n dygnacj i l l l".

5.2. Wykonanie gładzi gipsowych ścian we wszystkich remontowanych pomieszczeniach wg

załącznika,,Rzut kondygnacji ll l".

Montaż okien z tworzyw sztucznych
6.1. Montaż okien z PCV (kolor biały) wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi (3 szt.)

wymiarze niestandardowym w pomieszczeniu nr 1'3 ( 2 szt.) i nr 14 (1 szt.) wg załącznika

,,Rzut kondygnacji lll"

6'1-'t.Wzor, kolorystyka oraz rozmiar okien powinien odpowiadać estetyce i rozmiarom

pozostałych okien Za mawiającego.

6'1.2.Montaż okien powinien opierać się na wskazaniach montażowych producenta.

Montaż / demontaż / renowacja drzwi drewnianych

7.].. Demontaż ościeżnic i drzwi wykonanych z drewna w pomieszczeniach nr 03, I1',IŻ, t3,14,
15,'J'6,18 oraz miedzy pomieszczeniami nr 03 i 04 wg załącznika ,,Rzut kondygnacji lll".

7.2. MontaŻ ościeżnic i drzwi wykonanych z drewna w pomieszczeniach nr 1'1', 72, 13,74,15, L6

wg załącznika,,Rzut kondygnacji lll".

7.2'7. Wzór, kolorystyka oraz rozmiar drzwi powinien odpowiadać estetyce i rozmiarom

pozostałYch drzwi siedziby Zamawiającego'

,, Utwo rzen ie ce ntru m pom ia rowo-rozl iczen iowego
dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalności prosumenckiej''
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Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

7.3. Renowacja Wszystkich pozostałych drzwi W remontowanych pomieszczeniach Wg załącznika

,,Rzut kondygnacji lll" .

7 '3'1' Renowacja powinna polegać na usunięciu wierzchnich warstw lakieru, uzupełnieniu

ubytków w drewnie, szlifowaniu oraz malowaniu farbą olejną matową (kolor biały).

7.4. Montaż drzwi systemowych do kabin sanitarnych w pomieszczeniach nr 15, 16 wg załącznika

,,Rzut kondygnacji lll" np. www.alsanit.pl

7'5. Wymiana klamek i zamków w drzwiach we wszystkich remontowanych pomieszczeniach wg

załącznika,,Rzut kondygnacji lll"'

8. Budowa ścianek działowych

8.1. Zabudowa płyta gipsowo-kartonową przejść pozostałych po demontażu drzwi

wewnętrznych pomiędzy pomieszczeniami nr 02-03 i 03-04 wg załącznika ,,Rzut kondygnacji

lll".

8.2' Przedłużenie ścianki działowej pomiędzy kabinami sanitarnymi w pomieszczeniu nr 15 wg

załącznika,,Rzut kondygnacji lll"'
9. Roboty w zakresie kładzenia glazury

9.1. Przygotowanie podłoża oraz wyłożenie płytek ceramicznych na

w pomieszczeniach nr 15, 76,17 wg zatącznika ,,Rzut kondygnacji lll".

9.1.]-.Parametry techniczne nie gorsze niż podane poniżej:

podłodze

o Płytki podłogowe

. Wymiary: 30x30 cm

o Kolor: odcienie szarości (do uzgodnienia)

o Klasa ścieralności:3 klasa ścieralności(niskie lub średnie natężenie ruchu).

g'2. Przygotowanie podłoża oraz wyłożenie płytek ceramicznych na ścianach do wysokości 2 m

w pomieszczeniach L5, ].6 wg załącznika ,,Rzt;t kondygnacji lll".

9.2.1.Parametry techniczne nie gorsze niż podane poniżej:

r Płytki ścienne
o Wymiary: 10x10 cm

o Kolor: odcienie czerwieni (do uzgodnienia)

o Klasa ścieralności: 3 klasa ścieralności (niskie lub średnie natężenie ruchu).

10. Roboty w zakresie podłóg

10.1. Likwidacja progów we wszystkich remontowanych pomieszczeniach wg załącznika ,,Rzut

kondygnacji lll".

10'2. Usunięcie istniejących wykładzin podłogowych we wszystkich remontowanych

pomieszczeniach wg załącznika ,,Rzut kondygnacji lll".

1O.3. Wyrównanie poziomów i powierzchni podłóg We wszystkich remontowanych

pomieszczeniach wg załącznika,,Rzut kondygnacji lll".

10.4. Położenie we wszystkich remontowanych pomieszczeniach ( z wyjątkiem pomieszczeń nr

15, L6,17 ) wykładziny PCV wg załącznika ,,Rzut kondygnacji lll".

Parametry techniczne nie gorsze niż podane poniżej:

o Klasa ścieralności ,,P" lub ,,T" - Wysoki poziom odporności.

,, Utworzen ie centru m pom iarowo-rozliczen iowego
dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalności prosumenckiej''
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Projekt Współfinansowany ze Środków rurop"i.ri"go aunour.u Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

o Klasa użytkowa 3.1 - dla pomieszczeń użyteczności publicznej(3) o niskim

natężeniu ruchu, tj. małe biura, sale konferencyjne (1).

o Kolor: odcienie szarości (do uzgodnienia).

11. Roboty malarskie

11.1. Pomalowanie ścian i sufitów we wszystkich remontowanych pomieszczeniach wg załącznika

,, Rzut kondygnacji I ll"

1-1'.1'.1', Malowane powierzchnie w zalezności od zakresu innych prac (tynkowanie,

gipsowanie, kładzenie gładzi, szlifowanie) a także stanu fizycznego powinny zostać

odpowiednio osuszone, odgrzybione i zagruntowane.

1-1'.1'.2. llosc Warstw farby powinna być dostosowana do struktury malowanych
powierzchni, dla uzyskania jednolitej faktury oraz barwy.

11.1.3. Rodzaj farby: akrylowa do ścian i sufitów oraz farba olejna matowa (kolor do

uzgodnienia).

12. Roboty przygotowawcze, wykończeniowe, pozostałe

12'!'Zabezpieczenie istniejących elementów wyposażeniach wszystkich remontowanych
pomieszczeniach wg załącznika ,,Rzut kondygnacji lll" (np' meble, sprzęt)

12.2' lnstalacja urządzenia do klimatyzacji w pomieszczeniu nr 03 wg załącznika ,,Rzt'lt

kondygnacji lll".

t2.2.I. Parametry techniczne nie gorsze niż podane poniżej:

. Wydajność (chłodzenia f grzania) Btu/h: 11000

Wydajność:3.2 kW

Zasilanie: 220-240V

Klasa energetyczna : A/A

Montaż sztukaterii podsufitowej gipsowej w pomieszczeniach nr 01 i

,,Rzut kondygnacji lll".

Montaż sztukaterii ściennej gipsowej w pomieszczeniach nr 01 i 18 wg

kondygnacji lll'.
L2.5. Montaż i malowanie listew przypodłogowych drewnianych we wszystkich remontowanych

pomieszczeniach wg załącznika ,,Rzut kondygnacji lll" (farba olejna matowa, kolor do

uzgodnienia)

12.6' Wykończenie wszystkich prac W sposób trwały, staranny, i estetyczny.
'J'2.7. Sprzątanie - pozostawienie wszystkich remontowanych pomieszczeń wg załącznika ,,Rzut

kondygnacji lll" gotowych do użytkowania.

,, Utwo rze n ie centru m pom ia rowo-rozl icze n iowe g o
dIa niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalności prosumencklej''
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