Zapytanie w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia
Konferencja Episkopatu Polski, Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, planuje zlecenie
opracowania projektu technicznego pn. MODERNIZACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA wraz z
opracowaniem kosztorysu inwestorskiego i przedmiarów robót.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu technicznego, w związku z planowaną
termomodernizacją budynku, w zakresie modernizacji centralnego ogrzewania w budynku
Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski, położonym przy Skwerze Kardynała Stefana Wyszyńskiego
6 w Warszawie.
Termin wykonania projektu : 15.03.2019
Wykonawca projektu technicznego jest zobowiązany do :
- inwentaryzacji istniejących grzejników
- inwentaryzacji wysokości parapetów oraz wielkości wnęk
- analizy pod kątem możliwości zamontowania nowych grzejników
- doboru typów nowych grzejników
- wykonania rysunków rzutów kondygnacji wraz z naniesieniem projektowanych grzejników
- zbudowania elektronicznego modelu przewodów ( audytor co ) i grzejników instalacji c.o.
- zaprojektowanie wymiany instalacji c.o. z wykonaniem rysunków rzutów budynku z zaznaczeniem opisem nowych przewodów i grzejników
- w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowanej mocy cieplnej – procedowanie z dostawcą energii
Veolią zmniejszenia przydziału mocy wraz z inwentaryzacją i nowym projektem regulacji (modernizacji )
węzła cieplnego -- projektu nastaw i wymiany zaworów regulacyjnych w węźle cieplnym
- uzgodnienia projektu z Inwestorem
- wykonania kosztorysów inwestorskich i przedmiarów
Dane budynku :
Powierzchnia zabudowy :
1 549,0 m2
Kubatura budynku :
24 865,0 m3
Powierzchnia użytkowa :
cz. podziemna 1 593,6 m2
parter
1 138,2 m2
antresola
53,5 m2
I piętro
919,4 m2
II piętro
867,8 m2
III piętro
866,9 m2
IV piętro
631,2 m2
V piętro
330,7 m2
Uprzejmie proszę o dokonanie wstępnej wyceny prac projektowo-kosztorysowych i innych ww.
zobowiązań dla
opisanego wyżej zakresu oraz przesłanie jej na adres mailowy:
biuroekonoma@episkopat.pl do 15 lutego 2019 r., lub złożenie osobiście w siedzibie Konferencji
Episkopatu Polski, adres jw., pokój 337 do godz. 12:00.
Nazwa podmiotu dokonującego wstępnej wyceny opracowań projektowo- kosztorysowych pn.
MODERNIZACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Cena netto opracowania projektu pn. …………………… złotych.
Cena netto opracowania przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego ………. złotych
Odpowiedź na poniższą prośbę nie stanowi złożenia oferty.

