Ogłoszenie na wykonanie: adaptacji garaŜu na magazyn części zapasowych i urządzenia CNS
we Wrocławiu, o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8
ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.z 2007r. nr 223, poz 1655 z
późn. zm.) ustawy nie stosuje się.

Zakres prac:
I.

Podział garaŜu na część garaŜową i magazynową.
Szerokość podwójnego garaŜu 660 cm, długość 600 cm.
1. Wymurowanie ściany dzielącej garaŜe na dwie równe części.
(materiał dowolny) gr. ścianki min 6 cm.
2. Tynkowanie ściany po obydwu stronach.
3. Malowanie ścianki na kolor zbliŜony do reszty ścian po stronie garaŜu.
4. Malowanie części wydzielonej, czyli magazynowej (ściany i sufit)
farbą emulsyjną na kolor uzgodniony z uŜytkownikiem.
5. MontaŜ drzwi w nowo postawionej ściance w odległości 220 cm
od wejścia. (czyli tak aby początek futryny drzwi licował z zakończeniem szyn
podsufitowych od bram podnoszonych-wjazdowych).
6. Drzwi metalowe ognioodporne o szerokości 120 cm. z profesjonalnym zamkiem.
7. Skrzydło drzwiowe lewe otwierane na stronę garaŜu.
8. Uzupełnienie opraw oświetleniowych o jedną umocowaną na suficie w przedniej
części pomieszczenia (magazynowego).
9. Przeniesienie gniazda siły z części magazynowej na szczytową ścianę garaŜu i
zamontowanie tam 3 dodatkowych gniazd (220V). Wysokość naleŜy dopasować do
wysokości stołu warsztatowego.
10. Przerobienie instalacji elektrycznej tak aby włącznik światła był z prawej strony przy
drzwiach metalowych po stronie garaŜu, i drugi po drugiej stronie ściany.
11. Uzupełnienie regałów metalowych z drewnianymi półkami (o podwyŜszonej
wytrzymałości) tak aby wypełnić wszystkie ściany:
- pod uchylnie otwieranymi drzwiami do wysokości 170 cm, na odcinku 220 cm
od wejścia po obydwu stronach. ( naleŜy uwzględnić długość i wysokość regału
tak aby otwierała się brama garaŜowa).
- oraz na pozostałym odcinku (.380 cm; 330 cz i 250 cm) do wysokości 255 cm.
12. Wyrównanie podłogi i pomalowanie jej farbą na bazie Ŝywicy epoksydowej,
Kolor do uzgodnienia z uŜytkownikiem. Powierzchnia ok. 20 m/kw.
13. Uszczelnienie drzwi garaŜowych.

Podział garaŜu wymusza zainstalowanie drugiej czujki p. poŜ., która musi być
zamontowana i wpięta do istniejącego systemu przez firmę konserwującą cały system.
Firma ta to KMW Facility Management Sp. z o.o 85-109 Bydgoszcz, ul. Grodzka 19/21.
( orientacyjny koszt to ok. 1000 zł netto ).

II.

Malowanie sąsiednich drzwi garaŜowych na kolor identyczny jaki jest
na podwójnych drzwiach garaŜowych w pomieszczeniach remontowanych.

Oferty prosimy składać do dnia 29.07.2011r. na nasz adres
Polska Agencja śeglugi Powietrznej z dopiskiem AZRE, 02-147 Warszawa, ul. WieŜowa 8, nr. faxu
(022) 574-61-19 lub pocztą elektroniczną t.jakubowski@pansa.pl.
Dodatkowe informacje 22 574 61 32.
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie ustalone kryterium jakim jest:
cena oferty – 90%, warunki gwarancji 10%.
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