
INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
Wojewodzki tnspektorat Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy

85-013 Bydgoszcz, ul. ks Piotra Skargi 2. tel. 52 376 17 00. fax 52 376 17 34
e-mail: wios@wios bydgoszcz pl: www.wios bydgoszcz.pl

Bydgoszcz, dnia 26.09.2019 r.

WIOS-WP.272.10.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Inspekcja Ochrony Srodowiska Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w
Bydgoszczy, ul. ks. P. Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz, zaprasza do skladania ofert na Remont
pomieszczen biurowych w budynku Zamawiaj^cego w Bydgoszczy przy ul. ks. P. Skargi 2.

Wartosc zamowienia nie przekracza wyrazonej w zlotych rownowartosci kwoty 30 000 euro.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie remontu pomieszczen biurowych w budynku przy ul.
ks. P. Skargi 2 w Bydgoszczy, obejmujacego:

1. Pomieszczenie biurowe nr 20 - dostosowanie instalacji elektrycznej zgodnie z zalaczonym
schematem "oswietlenie, gniazdka, sufit" - wymiana oswietlenia i gniazdek oraz demontaz
zbednych, uszkodzonych instalacji, demontaz listw - korytek na przewody na scianach,
przelozenie przewodow i przeniesienie gniazd oraz likwidacja nieuzytkowanych wraz z
demontazem przewodow i koryt na przewody, obnizenie sufitu zgodnie z zalaczonym
rysunkiem "oswietlenie, gniazdka, sufit", wyrownanie naroznikow scian, naprawa pekniec
i ubytkow na scianach, uzupelnienie gladzi na suficie, scianach, wykonanie gladzi na
wykonanej zabudowie obnizenia sufitu, dwukrotne malowanie scian oraz sufitow,
wykoriczenie scian tapetami zgodnie z rysunkiem "kolorystyka-schemat" oraz
"kolorystyka", demontaz drzwi wejsciowych do pok. 20, 22 i 28 oraz przygotowanie
otworu drzwiowego do montazu drzwi z oscieznic^ regulowan^, demontaz wykladziny i
listw przypodlogowych, przygotowanie instalacji i miejsca do montazu ekranu zwijanego
elektrycznego w obnizeniu sufitu, oraz projektora, doprowadzenie instalacji elektrycznej
do klimatyzaqji, zabudowa przewodow od ukladu klimatyzacji, przygotowanie podloza do
montazu wykladziny,

2. Pomieszczenie nr 26 dostosowanie instalacji elektrycznej zgodnie z zalaczonym
schematem "oswietlenie" - wymiana oswietlenia i gniazdek oraz demontaz zbednych,
uszkodzonych instalacji, demontaz zaluzji okiennych, demontaz listw przysciennych,
wyrownanie naroznikow scian, naprawa pekniec i ubytk6w na scianach, wykonanie gtadzi,
dwukrotne malowanie scian oraz sufitow, zabudowa istniej^cej rury plyt^ g-k,

3. Pomieszczenie biurowe nr 29 wykonanie gladzi, dwukrotne malowanie scian oraz
sufitow, dostosowanie instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej, wymiana zaworu
odpowietrzaj^cego instalacji c.o., wymiana wykladziny podlogowej wraz z listwami
przypodlogowymi, oczyszczenie sufitu po zalaniu, naprawa pekniec oraz uzupelnienie
ubytkow.



Szczegolowy zakres robot zawiera przedmiar szacunkowy oraz dokumentacja projektowa
zalaczone do niniejszego zapytania.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamowienia: do dnia 15 listopada 2019 roku.

III. WARUNKI PLATNOSCI

Podstawa zaplaty: faktura VAT.

Platnosc: w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna zawierac adres lub siedzib? Wykonawcy, numer telefonu lub adres mailowy do

kontaktu.

2. W ofercie nalezy podac cene calkowitq brutto (z VAT) za wykonanie zamowienia, dla kazdego z

podanych wariantow, zgodnie z zalaczonymi przedmiarami szacunkowymi.

3. Cena musi obejmowac wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem przedmiotu zamowienia.

Ewentualne udzielone przez Wykonawce rabaty, bonifikaty, promocje, opusty muszq bye

uwzglednione w cenie oferty.

4. Cena za wykonanie przedmiotu zamowienia jest cen^ ryczaftowq - jest ostateczna i nie podlega

zmianie w okresie obowiazywania umowy.

5. Gene nalezy obliczyc, uwzgledniajac:

- dopehiienie obowiazkow Wykonawcy wynikajacych z ustawy Prawo budowlane oraz aktow

wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy,

- wykonywanie obowiazkow wynikajacych z rekojmi i gwarancji,

- utrzymanie wszelkich urzadzen i obiektow tymczasowych.

6. Element pomocniczy do obliczenia ceny stanowi Przedmiar szacunkowy oraz dokumentacja

projektowa zalaczone do niniejszego zapytania.

W celu okreslenia rzeczywistego zakresu prac i dokonania prawidlowego ustalenia ceny oferty

zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczen (po wczesniejszym uzgodnieniu terminu).

V. WARUNKI UDZIALU

1. uprawnienie do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,

2. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamowienia,

3. dysponowanie niezbedn^ wiedza, doswiadczeniem, potencjalem ekonomicznym i

technicznym gwarantujacym nalezyte wykonanie zamowienia.

VI. OSOBY UPOWAZNIONE DO KONTAKT6W

Marek Krygier - tel. 52-376-17-25; kom. 695-924-981, e-mail: marek.krygier(g),wios.bvdgoszcz.pl



VII. SKLADAN1E OFERT

1. Ofert? nalezy zlozyc w terminie do dnia 2 pazdziernika 2019 r. w nastepujqcy sposob:

• pisemnie na adres Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, 85-018

Bydgoszcz, ul. ks. Piotra Skargi 2 (sekretariat - pokqj nr 22);

lub

• faxem na nr 52 5826469;

lub

• elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@wios.bydgoszcz.pi

2. Oferty zlozone po terminie nie bedq rozpatrywane.

3. Wykonawca moze przed uplywem terminu sktadania ofert zmienic lub wycofac swojq oferte^

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiajqcy moze zadac od Wykonawcow wyjasnien

dotyczacych tresci zlozonych ofert.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Zostanie wybrana oferta z najnizszq cen^. Z wybranym wykonawc^ zostanie zawarta umowa.

,IFU™JDW*M«:!?E£™BU

Zalaczniki:

- zal. nr 1 - Przedmiar szacunkowy

- zal. nr 2 - Dokumentacja projektowa



KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UK) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dale] ,,RODO", informuj?, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Wojewodzki
Inspektor Ochrony Srodowiska, 85-018 Bydgoszcz, ul. ks. Piotra Skargi 2,

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewodzkim Inspektoracie Ochrony
Srodowiska jest Pan Andrzej Majda, kontakt: iod(fl),wios. bvdgoszcz.pl. tel. 52 376-17-00;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwi^zanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia, prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego na: Remont pomieszczen biurowych w budynku Zamawiajacego w
Bydgoszczy przy ul. ks. P. Skargi 2a nr postepowania: W1OS-WP.272.10.2019;

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bed^ osoby lub podmioty, ktorym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o przepisy ustawy o dostepie do informacji
publicznej.

5. Pani/Pana dane osobowe bedq przechowywane, zgodnie z Jednolitym rzeczowym

wykazem akt, stanowiqcym zalqcznik nr 5 do Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z
dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow
zakladowych, przez okres 5 lat od dnia zakoriczenia niniejszego postepowania.

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bed^ podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

7. posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczacych;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO;

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy RODO;

8. nie przysluguje Pani/Panu:
a. w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych

osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyz podstaw^ prawn^ przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.



Zalacznik nr 1

Przedmiar szacunkowy

Pomieszczenie biurowe nr 20

Lp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Asortyment robot

Dostosowanie instalacji elektrycznej zgodnie z
zalaczonym schematem "oswietlenie, gniazdka,
sufit" - wymiana oswietlenia i gniazdek oraz
demontaz zbednych, uszkodzonych instalacji.
Oswietlenie - 6 lamp dostarczonych przez
Zamawiaj acego .

Demontaz listw - korytek na przewody na
scianach, przelozenie przewodow i
przeniesienie 3 gniazd podwojnych sieciowych
oraz likwidacja 2 gniazd podwojnych
nieuzytkowanych wraz z demontazem

przewodow i koryt na przewody

Obnizenie sufitu zgodnie z zalaczonym

rysunkiem "oswietlenie, gnia/dka, sufit"

Demontaz zaluzji okiennych

Demontaz i ponowny montaz grzejnika (bez
wymiany grzejnika), w przypadku
nieszczelnosci zaworow wymiana zaworow
grzejnikowych

Uzupemienie gladzi na suficie, scianach,
wykonanie gladzi na wykonanej zabudowie

obnizenia sufitu

Gruntowanie oraz malowanie sufitu - farba
akrylowa biala

Wymiana kratki wentylacyjnej

Wyrownanie naroznik6w scian

Naprawa pekniec i ubytkow na scianach

Ilosc

1,00

38,00

22,62

4,00

3,00

1,00

50,00

1,00

1,00

1 ,00

Jm.

kpl

mb

m2

kpl

szt.

kpl

m2

szt.

kpl

kpl

Cena
jedn.
netto

Wartosc

netto brutto



11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Gruntowanie oraz malowanie scian - farba
zgodnie z rysunkiem "kolorystyka-schemat"
oraz " ko lory sty ka"

Przygotowanie podloza i wykoriczenie scian
tapetami zgodnie z rysunkiem "kolorystyka-
schemat" oraz "kolorystyka"

Oslona, zabezpieczenie okien, drzwi, podlogi

Demontaz drzwi wejsciowych oraz
przygotowanie otworu drzwiowego do montazu
drzwi z oscieznica regulowan^ (sciana ok. 32
cm)

Demontaz drzwi wejsciowych do pok. 22 i 28
oraz przygotowanie otworu drzwiowego do
montazu drzwi z oscieznica regulowana (sciana
ok. 1 8 cm)

Przygotowanie instalacji i miejsca do montazu
ekranu zwijanego elektrycznego w obnizeniu
sufitu, oraz projektora (ekran i projektor
dostarczony przez Zamawiajacego)

Demontaz wykladziny i Hstw
przypodlogowych, przygotowanie podloza do
montazu wykladziny

Wywoz i utylizacja odpadow

Doprowadzenie instalacji elektrycznej do
klimatyzacji

Zabudowa przewodow od ukladu klimatyzacji

55,57

62,69

1,00

2

2

1,00

50,00

1,00

1,00

4,00

m2

m2

kpl

szt.

szt.

szt.

m2

kpl

kpl

mb

Razem cena



Przedmiar szacunkowy

Pomieszczenie biurowe nr 26

Lp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Asortyment robot

Dostosowanie instalacji elektrycznej zgodnie z
zalaczonym schematem "oswietlenie" -
wymiana oswietlenia i gniazdek oraz demontaz
zbednych, uszkodzonych instalacji. Oswietlenie
- 4 lampy dostarczone przez Zamawiajacego.

Demontaz zaluzji okiennych

Demontaz i ponowny montaz grzejnika (bez
wymiany grzejnika), w przypadku
nieszczelnosci zaworow wymiana zaworow
grzejnikowych

Demontaz listw przysciennych

Wykonanie gladzi na suficie

Gruntowanie oraz malowanie sufitu - kolor
bialy

Wymiana kratki wentylacyjnej

Wyrownanie naroznikow scian

Naprawa pekniec i ubytkow na scianach

Wykonanie gladzi scian

Gruntowanie oraz malowanie scian - farba
akrylowa Para satyna 5243-24

Oslona, zabezpieczenie okien, drzwi, podlogi
oraz szaf

Wywoz i utylizacja odpadow

Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli

Zabudowa istniejacej rury plyta g-k

Ilo^c

1,00

1,00

1,00

15,24

16,27

16.27

1,00

1,00

1,00

54,39

54,39

1,00

1,00

1,00

1,35

Jm.

kpl

kpl

szt.

mb

m2

m2

szt.

kpl

kpl

m2

m2

kpl

kpl

kpl

m2

Cena
jedn.
netto

Razem cena

Wartosc

netto brutto



Przedmiar szacunkowy

Pomieszczenie biurowe nr 29

Lp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Asortyment robot

Demontaz lamp

Demontaz zaluzji okiennych

Demontaz i ponowny montaz grzejnikow, w
przypadku nieszczelnosci zaworow wymiana
zaworow grzejnikowych

Wymiana zaworu odpowietrzaj^cego instalacji
c.o.

Sprawdzenie / demontaz uszkodzonych,
nieuzytkowanych przewodow

Demontaz listwy przypodlogowej

Demontaz wykladziny, przygotowanie podloza
do montazu wykladziny

Oczyszczenie sufitu po zalaniu, naprawa
pekniec oraz uzupelnienie ubytkow

Wykonanie gladzi na suficie

Gruntowanie oraz malowanie sufitu - kolor
bialy

Montaz nowych lamp dostarczonych przez
Zamawiaj^cego

Wymiana kratki wentylacyjnej

Wymiana wl^cznika oswietlenia

Wymiana gniazd elektrycznych

Wymiana lub demontaz niesprawnych gniazd
telekomunikacyjnych

Wykonanie oslony rozdzielnicy telefonicznej

Ilosc

3,00

2,00

2,00

1,00

12,00

9,00

13,88

13,88

13,88

13,88

3,00

1,00

1,00

4.00

5,00

1,00

Jm.

szt.

szt.

szt.

szt.

mb

mb

m2

m2

m2

m2

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

Cena
jedn.
netto

Wartosc

netto brutto



17

18

19

20

21

22

23

24

Naprawa pekniec i ubytkow na scianach

Wykonanie gladzi scian

Gruntowanie oraz malowanie scian farbami
zmywalnymi, kolor zgodnie z wyborem
Zamawiaj^cego

Montaz wykladziny dywanowej, trwalej
przystosowanej do intsnsywnego uzytkowania
w pomieszczeniach biurowych - kolor i wzor do
uzgodnienia z Zamawiaj^cym

Montaz listw przypodlogowych z wykladziny
dywanowej

Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli

Oslona, zabezpieczenie okien, drzwi, podlogi
oraz szaf krosowniczych

Wywoz i utylizacjaodpadow

1,00

47,62

47,62

13,88

14,56

1,00

1,00

1,00

kpl

m2

m2

m2

mb

kpl

kpl

kpl

Razem cena

Laczna cena remontu pomieszczen 20, 26, 29



PROJEKTWNETRZASALI KONFERENCYJNEJ

WOJEW6DZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY 6RODOWISKA

W BYDGOSZCZY

PROJEKTANT

architekt wn^trz

mgr Anna Zielihska - Czekaj



ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie dotyczy projektu modernizacji wnetrza istniej^cej sali konferencyjnej
w budynku Wojew6dzkiego Inspektoratu Ochrony £rodowiska w Bydgoszczy przy ulicy
Piotra Skargi 2.

Pomieszczenie o powierzchni ok.50 m2 sktada si§ z dwoch cze&ci przedzielonych
scianq z rozsuwanymi drzwiami. Do kazdej z czesci pomieszczenia prowadza, drzwi z
korytarza.

Przeznaczeniem sali jest mozliwost zorganizowania konferencji dla 16 osob oraz
szkoleh dla ok 30 osbb. W zwia.zku z tym niezbedna jest mobilnosc zastosowanych
elementow meblowych.

W wiekszej czesci przewidziano miejsce dla trzech, zestawionych ze sob^ stotew
tworza.cych miejsce narad. Po otwarciu drzwi rozsuwanych mozna zmieni6 aranzacj?
pomieszczenia i zmienic je w sale szkofeniowa. (przykfady na rys.)
W mniejszej czesci, nad drzwiami rozsuwanymi przewiduje sie umieszczenie rzutnika a na
przeciw niego w obnizeniu sufitu ukryty zwijany ekran opuszczany w razie potrzeby.

Projekt przewiduje :

wymiane drzwi wejsciowych
wymiane wyktadziny dywanowej na wyktedzine w ptytkach potozona, na

przygotowanym podtozu
likwidacje istniej^cych listew przypodtogowych i zastqpienie ich listwami biatymi np.

ESPUMO ESP 101 h+6,5 cm
dostosowanie instalacji elektrycznej do potrzeb i wspotczesnych standardbw-

wymiana oswietlenia oraz gniazdek elektrycznych
obnizenie sufitu wg rysunku
wykortczenie scian - wyrbwnanie naro±nik6w, uzupetnienie gladzi oraz malowanie

i tapetowanie wg rys.
wstawienie gotowych elementbw meblowych - wg zestawienia
wymiane zaluzji okiennych
ewentualne elementy dekoracyjne - do uzgodnienia z inwestorem
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WNE.KA WOBNIZENIU - CHOWANIE
PROWADNIC ZAIUZJI PIONOWYCH

:DKO DO PODtACZENlA EKRANU
)NIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA

CA WOBNIZENIU SUFITU - CHOWANIE EKRANU
<0$C DOSTOSOWAC 00 WYMIARU EKRANU

OBN1ZENIE SUFITU 20 CM - PLYTA G-K WN^KA W OBNI2ENIU - CHOWANIE
PROWADNIC ZALUZJI PIONOWYCH

p RZUTNIK I GNIAZDO DO JEGO PODtA.CZENIA
•̂  NAD DRZWRMI PRZESUWNYMI

O6WIETLENIE, GNIAZDKA, SUFIT



WNE.KA W OBNI2ENIU - CHOWANIE
PROWADNIC 2ALUZJI PIONOWYCH

j \E NA KLIMATYZATOR -
I 1 TYP DOBRANY PRZEZ INWESTORA

MIEJSCA UMIESZCZENIA KLIMATYZATOR6W



FARBA PARA P5222-24 SATYNA

D, D

FARBA PARA P5222-24 SATYS

WYKtADZINAOYWANOWAWPtYTKACH
50X50 PERU 7777 tf

TAPETA RASt H FLORENTINE II NR 448771

D,

FARBA PARA P5222-24 SATYNA

WTXtADZINA OYWANOWA W PtTTKACH
50X50 PERU 7777

TAPBTA RASCH LORENTINE II NR 448771

Zf

C,
FARBA PARA P5222-24 SATYNA

D

KOLORYSTYKA - SCHEMA!
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PROJEKT WNETRZA POKOJU NR 26

WOJEW6DZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY 6RODOWISKA

W BYDGOSZCZY

PROJEKTANT

architekt wnetrz
mgr Anna Zielinska - Czekaj



ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie dotyczy projektu moderrrizacji wn^trza pokoju biurowego ksregowosci

w budynku Wojewbdzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy przy ulicy

Piotra Skargi 2.

Pomieszczenie o powierzchni ok. 17 m2 jest miejscem pracy dla trzech osob.

W pokoju zostanie zachowana zabudowa jednej ze £cian szafami aktowymi, pozostate

meble i oswietlenie ulegna, zmianie.

Projekt przewiduje:

likwidacje istniej^cych listew przypodtogowych i zastapienie ich listwami ESPUMO
ESP 101 h=6,5cm

dostosowanie instalacji elektrycznej do potrzeb i wspotczesnych standard6w-
wymiana ofewietlenia oraz gniazdek elektrycznych

zabudowa istniej^cej rury spustowej pfyt^ g.-k.
wykoriczenie 6cian - wyrownanie naroznikbw, poto±enie gtedzi oraz malowanie
projekt elementow meblowych
wymian^ ialuzji okiennych
ewentualne elementy dekoracyjne - do uzgodnienia z inwestorem

Projekt nie przewiduje wymiany wyktedziny podtogowej. Istnieĵ ca wyktedzina wymaga
wyczyszczenia. Do wymiany listwy przypodlogowe, ktbre nalezy usun^c aby m6c
p raw id to wo wykonczyc sciany.



ISTNIEJACA RURA DO 2ABUDOWY

INWENTARYZACJA



LAMPA AZZARDO PANEL 60 LED

195 i 97 i

OSWIETLENIE
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