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Warszawa, 31 marca 2015

Zapytanie ofertowe
Dyrektor Zespołu Szkoł Specjalnych Nr 85 na podstawie ,, Regulamtnu
w sprawie gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej równowartości kwoty o której mowa w art. 4 pkt.8 ustawy
Prawo Zamowień Publicznych dla Zespołu Szkoł Specjalnych Nr 85
w Warszawie ,, ogłasza zapytanie ofertowe nr ZSS.85 .27 L35 .2015 z dnia
3 1 .03.201 5r
L.Przed m iot zam ówien ia : opracowanie komp leksowej dokumentacj i
dostosowania budynku ZSS Nr 85 i 63 do aktualnie obowiązujących przepisów
dotyczących ochrony przeciwpozarowej' w szazególności w zakresie:
1.1 inwentaryzacji budynku w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej
(do celów projektowych),
1.2 projektu budowlano _ wykonawczego (uwzględniający wytyczne
z ekspertyzy stanu ochrony pozarowej) w zakresie budowlanym, instalacji
oddymiania, instalacj i sygnalizacji pozarowej SAP, oświetlenia
ewakuacyj nego, instalacj i hydrantowej,
L.3 specyfikacji technicznej wykonaniai odbioru robót (STWIOR),
1.4 kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru,
1.5 uzgodnienia dokumentacji z rzeczoznawcą ds. zab ezpieczen przeciw pozarowych,
1.6 wykonania dokumentacji w 5-ciu egzempIarzach oraz na nośnikuCD
w plikach pdf,
1.7 zobowiązania wykonawcy do nadzoru autorskiego w zakesie wykonania
projektowanych robót w trakcie realizacji w ilości3 wiryt na budowie na
zapr o szęnie Zamawi aj ąc e go,
L.8 termin złożentaoferty do dnia 15.04.20I5r.
:

2. Dokumentacia:
2.1 musi opierać się na,,Ekspertyzie stanu ochrony przeciwpozarowej''

zwrześnia 2008r

i

marca 2010r orazz Postanowień Mazowieckiego

Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pozarnej zmajai czerwca
2010r.
2.2 musi uwzględniaó pĄ ekt budowlano_wykonaw czy doty czący,,Adaptacj i
i wyposazenia na potrzeby edukacyjno_terapeutyczne w budynku Zespołu
SZkół Specjalnych Nr 85 i 63''
Wwym. dokumenty pozostają do wglądu w siedzibie Zespofu SZkół
Specjalnych Nr 85. Na wniosek oferenta istnieje możliwośćskserowania tych
dokumentów.
3.Termin wvkonania zamówienia : do 30 czerwca}}I5t.

