ZESPÓŁ SZKÓŁ FOTOTECHNICZNYCH
01-044 Warszawa, ul. Spokojna 13
tel. 838-70-91, fax 838 91 69
info@fotospokojna.com
www.fotospokojna.com

Warszawa, 21 listopada 2016 r.

Zap ytanie nr 2
Dyrektor Zespołu Szkół Fototechnicznych w Warszawie, ul. Spokojna 13, zwraca
się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie remontu pomieszczenia
oraz na wykonanie instalacji elektrycznej i sieci logistycznej w sali szkolnej nr 259
w budynku laboratorium według poniższej specyfikacji:
CZĘŚĆ I (remont pomieszczenia):
1. Zerwanie starej nawierzchni z podłogi wykonanej z płytek PCV- 33,6 m2;
2. Wykonanie wylewki poziomującej na posadzce - 33,6 m2 ;
3. Usunięcie luźnych lub uszkodzonych tynków;
4. Wywóz gruzu;
5. Zagruntowanie ścian i sufitu pod gładź oraz pod farbę: sufit - 33,6 m2,
ściany- 74,2 m2;
6. Wykonanie gładzi na ścianach i suficie: sufit - 33,6 m2, ściany - 74,2 m2;
7. Malowanie

ścian i sufitu: farba emulsyjna sufit 33,6 m2, ściany 74,2m2

(w tym lamperia farbą olejną);
8. Wykładzina wylewana na podłogi, wywijana na cokoły

33,6

m2 + 10 cm

na cokół;
9. Wymiana kratki wentylacyjnej;
10. Malowanie futryn i drzwi wejściowych do sali (zmatowienie, szpachlowanie
i szlifowanie z 1 strony) 1 szt. – drzwi dwuskrzydłowe o wymiarze całkowitym
200 cm x 130 cm.
CZĘŚĆ II (wykonanie instalacji elektrycznej i logistycznej):
1. Instalacja elektryczna podtynkowa:
a. przewód elektryczny 3x1,5 ok. 50 mb;
b. gniazda wtykowe z uziemieniem 4 szt.;
c. lampy świetlówkowe 9 szt.;
2.

Instalacja elektryczna i logistyczna natynkowa (zasilanie komputerów):
a. koryta plastikowe 10x6 cm ok. 35 mb;

ZESPÓŁ SZKÓŁ FOTOTECHNICZNYCH
01-044 Warszawa, ul. Spokojna 13
tel. 838-70-91, fax 838 91 69
info@fotospokojna.com
www.fotospokojna.com

b. przewód elektryczny 3x1,5 ok. 50 mb;
c. gniazda wtykowe typu DATA 10 x 4 szt.
d. gniazda internetowe 12 szt.;
e. przewód internetowy- szpula 305 mb;
f. skrzynka RAC na 6 switchy 1 szt.;
g. switch 24 port zarządzalny 1GB 1 szt.;
h. listwa zasilająca do skrzynki RAC,
i.

punkt dostępowy Wi-Fi.

Elektryczna rozdzielnia zasilająca znajduje się na korytarzu przy sali nr 259.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych (na część I lub część II)
lub całościowych.
Przewidywany termin wykonania usługi do 16.12.2016 roku. Jednocześnie prosimy
o podanie kosztu materiałów i robocizny w rozbiciu na poszczególne punkty
wykonania w/w remontu.
Oferty prosimy składać w sekretariacie szkoły (Warszawa, ul. Spokojna 13 I piętro
p. 214) lub via e-mail (info@fotospokojna.com) w terminie do 24 listopada 2016 r.
Osoby do kontaktu:
Grażyna Dobrzyńska-Klepacz
Dyrektor Zespołu Szkół Fototechnicznych
48 22 838 70 91
508 660 446
Krzysztof Jędrzejewski
Specjalista ds. technicznych w ZSF
48 22 838 70 92

Z poważaniem
Grażyna Dobrzyńska-Klepacz
Dyrektor Zespołu Szkół Fototechnicznych
01-044 Warszawa, ul. Spokojna 13

