
 
 

Załącznik nr 2 
 
 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Inwestor :  
Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin 
 

2. Adres inwestycji : 
Dom Dziecka w Równem  
Równe 78 
05-850 Strachówka  

 
3. Opis prac projektowych : 

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie aranżacji i wizualizacji 
wyposażenia w meble pokoi wychowanków, pokoju wychowawców, pokoju do nauki, 
szatni, salonu, jadalni oraz kuchni zbiorczej, ogrodu zimowego, zmywalni, magazynów, 
archiwum, pomieszczenia socjalnego, pomieszczenia dostawy towaru, sprzęt sportowy 
nowo wybudowanego budynku Domu Dziecka w miejscowości Równe. 

Przygotowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, formularza 
cenowego (Załącznik Nr 4 ) Przedmiotowa aranżacja powinna zawierać wytyczne 
Zamawiającego (wykaz wyposażenia – Załącznik Nr 3) oraz być zgodny                                     
z obowiązującymi przepisami prawa.  

     Wymagania dot. wyposażenia wnętrza:  

- aranżacje wyposażenia należy wykonać z uwzględnieniem  rozmieszczenie punktów 
elektrycznych oraz punktów wodno-kanalizacyjnych wynikających z projektu 
budynku Domu Dziecka w Równym dz. nr ew. 398/1 obr. 0016; 
- wyposażenie zewnętrzne należy wykonać z uwzględnieniem planu 
zagospodarowania terenu Domu Dziecka w Równym dz. nr ew. 398/1 obr. 0016; 
 - pliki powinny otwierać się w programach z rozszerzeniem PDF oraz w DWG; 
- opracowanie musi zawierać zestawienie wyposażenia/produktów w formie tabeli 
zawierającej: nazwę wyposażenia, materiał z jakiego został wykonany, ilość, 
jednostkę, cenę jednostkową netto, wartość netto (PLN), stawka Vat, wartość Vat 
(PLN), wartość brutto PLN (załącznik nr 4 jako wzór); tabela powinna otwierać się w 
programie Excel  
- rysunki powinny uwzględniać istniejące rozmieszczenie punktów elektrycznych oraz 
punktów wodno-kanalizacyjnych; 
- projekt aranżacji będzie konsultowany na bieżąco z Zamawiającym, zaś Wykonawca 
jest zobowiązany do wprowadzania zmian uzgodnionych z Zamawiającym; 
-  zakres opracowania powinien obejmować zestawienie wyposażenie wg załącznika                       
nr 3 - Wykaz wyposażenia 
 



4. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje opracowanie : 
 

1) Projektu wykonawczego                 - 4 szt.  
2) Przedmiaru robót       - 2 szt. 
3) Kosztorysu inwestorskiego      - 2 szt. 
4) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót   - 2 szt. 
5) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony środowiska  - 4 szt. 

 
Całość dokumentacji należy przekazać Zamawiającemu na nośniku elektronicznym, 
wraz z wersją zanonimizowaną.  


