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Załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania projektu aranżacji wnętrz  

i wyposażenia w meble i sprzęt AGD pomieszczeń Ogniska „Starówka” w Warszawie przy 

ul. Starej 4. 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym 

Opisem przedmiotu zamówienia, warunkami umowy (Załącznik nr 2 do Zaproszenia do 

złożenia oferty cenowej), ceną wskazaną w ofercie Wykonawcy, terminem określonym 

umową (tj. nie później niż do 27.12.2018 r.), zgodnie z terminami pośrednimi wskazanymi 

w formularzu ofertowym przez Wykonawcę (termin na wykonanie koncepcji (Etap I), 

termin na wykonanie przedmiotu zamówienia (Etap II). 

W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca wykona projekt aranżacji i wyposażenia 

pomieszczeń, którego zakres obejmował będzie m.in.:  

a) adaptację planu funkcjonalno-przestrzennego na podstawie rzutów; 

b) wykonanie koncepcji projektu; 

c) wykonanie dokumentacji projektowej (przygotowanie rysunków technicznych  

z wymiarami, opisu technicznego materiałów, projektu wykonawczego), w tym 

projekt (dobór) mebli, oraz z uwzględnieniem materiałów posadzek (Wykonawca 

wskaże kolorystykę posadzek i ew. propozycję zmian rodzajów posadzek jeśli 

niezbędne), opisanych w Wymaganiach Zamawiającego stanowiących integralną 

część niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien uwzględnić 

kolorystykę (farb) ścian zgodnie z przedstawioną w Wymaganiach Zamawiającego 

(arkusz: „WYKOŃCZENIE”). Zamawiający oczekuje od Wykonawcy 

przedstawienia propozycji zdobienia ścian (np. farby tablicowe, ozdoby 

zawieszane, plakaty itp.); 

d) aranżacja rozmieszczenia elementów wyposażenia pomieszczeń, odpowiednio do 

przeznaczenia pomieszczeń; 

e) wykonanie wizualizacji 3D wszystkich elementów wraz z ich opisami; 

f) określenie dyspozycji oświetleniowych, elektroinstalacyjnych  

i teleinformatycznych; 

g) dokładne wskazanie materiałów, urządzeń oraz elementów wykończeniowych  

i detali wyposażenia wraz z kolorystyką; 

h) wykonanie kosztorysu wyposażenia z podziałem na różne kategorie rodzajowe,  

(np. multimedia, meble i prace stolarskie, materiały wykończeniowe, elementy 

wyposażenia i aranżacji, itp.), specyfikacji technicznej wykonania  

i odbioru robót, przedmiaru; 

i) przekazanie autorskich praw majątkowych; 

Całość dokumentacji projektowej, szczegółowy kosztorys, przedmiary robót należy przekazać 

Zamawiającemu w wersji papierowej i dodatkowo w wersji elektronicznej, np. w formatach 

DOC, PDF, DWG. Dokumentacja projektowa powinna zawierać optymalne rozwiązania 

funkcjonalno-użytkowe, materiałowe oraz wszystkie niezbędne rysunki zestawień, szczegółów 

i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów 

pozwalających na identyfikację materiału lub urządzenia. Wszystkie materiały muszą posiadać 

odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przedstawiania na bieżąco  

i uzgadniania z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych. 
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Wszelkie prace projektowe lub inne czynności nieopisane w niniejszej SIWZ, w zakresie 

niezbędnym do właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia, muszą zostać 

uwzględnione w cenie ofertowej. 

UWAGA 

Należy uwzględnić zmianę funkcjonalności pomieszczeń względem dokumentacji projektowej 

(względem rzutu parteru oraz rzutu piętra z dokumentacji projektowej budowlano-

wykonawczej – Projekt wykonawczy zamienny rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania 

budynku hoteliku na budynek wsparcia dziennego, H2 architekci Sp. z o.o., stanowiące 

integralną część niniejszego Opis przedmiotu zamówienia). Zmianę wskazano i zaznaczono  

w Wymaganiach Zamawiającego. 

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy propozycji kolorystyki wnętrz, tj. podłóg, 

wyposażenia, (z uwzględnieniem wytycznych dot. materiałów i posadzek wskazanych  

w Wymaganiach Zamawiającego) 

DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Niniejsze dokumenty należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające: 

1. Wzór umowy (Załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej) 

2. niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia; Wymagania Zamawiającego (zawiera 

sugerowane wyposażenie, Zamawiający dopuszcza zmianę w niniejszym zakresie  

i oczekuje propozycji Wykonawcy); Rzut parteru oraz rzut piętra z dokumentacji 

projektowej (Projekt wykonawczy zamienny rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania 

budynku hoteliku na budynek wsparcia dziennego, H2 architekci Sp. z o.o.) (Załącznik 

nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej), 

 

Szacunkowa wartość zamówienia: 51 500,00 zł netto 

 

Dodatkowe informacje: 

 

OPIS LOKALIZACJI GNIAZD KOMPUTEROWYCH I ELEKTRYCZNYCH 

*OZNACZENIE POMIESZCZEŃ ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ 

(zgodnie z załączonymi rzutami parteru oraz piętra) 

A. GNIAZDA KOMPUTEROWE 

1. PARTER: 

- pom. 0.5.07 – pomieszczenie reżyserka oraz montaż materiału wideo- zmiana-  ściana w osi 

"B"   - 4 szt./podwójne nisko nad podłogą(20-30 cm), ściana w osi "D"  2 szt./podwójne(nad 

podłogą) 

2. PIĘTRO: 

- pom. 1.3.10 - 1 szt.(zmiana), 

- pom. 1.3.07- doprowadzenie przewodu do puszki, bez gniazda, 

B. GNIAZDA ELEKTRYCZNE 

W związku z zamiarem urządzenia studia filmowego oraz stanowiska do reżyserki i montażu 

w pomieszczeniach 0.5.06 i 0.5.07 zmieni się ilość i lokalizacja gniazdek elektrycznych  

w wymienionych pomieszczeniach: 
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1. pom. 0.5.06 - 4 szt. gniazda, podwójne NA SUFICIE - rozmieszczone w prostokącie, 

gniazdko na ścianie w osi "E", przeniesione na ścianę w osi "D", pozostałe (1 szt.) zostaje 

zgodnie z projektem + 3 szt. podwójne( razem 5 szt. podwójnych) 

2. pom. 0.5.07 - na ścianie w osi "D" - 3 szt. gniazd pojedynczych pod sufitem(w 

przestrzeni  między sufitem a otworem opisanym poniżej). 4 szt. w przestrzeni pod otworem co 

1, 0 m, pierwsze 1 m od narożnika ze ścianą z drzwiami. Ponadto  1  szt. światłowodowe dla 

internetu oraz 3 szt  dla lamp „ONAIR”  2 szt. po obu stronach ściany w osi "D", w osi otworu, 

1 szt. na zewnątrz pom. 0.5.07; 2 ,0 m nad podłogą , obok otworu drzwiowego. Otwór 70x150 

cm w ścianie w osi "D" na wys. 100 cm od podłogi, 1,0 m od narożnika ze ścianą z drzwiami 

oraz otworu o średnicy 5-10 cm na przewody,  10 cm ponad podłogą, 1,0 m od narożnika ze 

ściana z drzwiami. 
 

 


