
W celu rozeznania oferowanych na rynku usług Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza do 

zgłaszania ofert na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych Izby mieszczących się na I piętrze budynku  

w Białymstoku przy ul. Legionowej 28 (lokale numer 103B i 103C). 

 

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWYCH 

 

Wycenę należy sporządzić na podstawie załącznika graficznego nr 1 oraz wytycznych przedstawionych poniżej: 

 

1. Zakres robót elektrycznych, jakich nie uwzględniono w załączniku graficznym: 

• sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji internetowej z uwzględnieniem lokalizacji 

serwera, do którego należy sprowadzić okablowanie z uwzględnieniem stanowisk 

komputerowych, przy których należy zainstalować gniazda telefoniczne i internetowe;  

• wymiana dedykowanych gniazd elektrycznych „typu angielskiego” na uziemione gniazda 

elektryczne standardowe lub ich dostosowanie do norm polskich (montaż „przejściówek”); 

• sprawdzenie obwodu, w którym następuje przeciążenie powodujące wyłączenie w tablicy 

elektrycznej (pokój biurowy + korytarz), ewentualny podział obwodu elektrycznego na dwa; 

• montaż dodatkowych gniazd elektrycznych w serwerowni z uwzględnieniem mocy urządzeń 

(wydzielić oddzielny obwodu elektryczny zasilający serwer); 

• doprowadzenie natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach do zgodnego  

z przepisami (odpowiednia ilość luksów). Podlaska OIIB dysponuje pomiarami natężenia do 

wglądu. Nie są spełnione normy: 

− w pomieszczeniu biurowym o powierzchni 27 m
2
 – wymiana i dodanie opraw w całym 

pomieszczeniu, 

− w pomieszczeniu biurowym o powierzchni 20 m
2
 – dodanie dwóch opraw rastrowych, 

− na korytarzu – nad punktem przyjmowania interesantów (sekretariat) – dodanie oprawy 

rastrowej. 

Po zakończeniu powyższych prac należy przedstawić pomiary natężenia oświetlenia;  

• montaż nowego lub naprawa i uruchomienie starego systemu alarmowego dla całego biura 

(łącznie z serwerownią i archiwum); 

• doprowadzenie do możliwości korzystania z systemu monitorującego biuro (jedna istniejąca 

kamera) oraz wstawienie kamery na korytarzu ogólnym celem monitorowania pomieszczeń 

serwerowni oraz archiwum z pom. socjalnym; 

• wykonanie systemu kontroli dostępu do archiwum i serwerowi; 

• dostawa i montaż nowej centrali telefonicznej dla nowych lokali. 

2. Wycenę należy sporządzić w postaci kosztorysu, który powinien uwzględniać 2 działy: 

• budowlano-remontowy (np.: malowanie, szpachlowanie, remont łazienek, murowanie,  

z wyłączeniem dostarczenia i montażu wykładzin); 

• elektryczny łącznie z teletechniką. 



3. Przed sporządzeniem oferty wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia obmiaru robót na 

podstawie wizji lokalnej biura. 

4. Ofertę należy sporządzić i przesłać na adres mailowy lub listownie do dnia 15.01.2018 r. do  

godz. 15.30 na adres: 

 PODLASKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 lok. 402 

 email: pdl@piib.org.pl, tel. (85) 742-49-30 

5. Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zastrzega sobie prawo: 

1) modyfikacji zakresu robót; 

2) unieważnienia zaproszenia ofertowego bez podania przyczyn. 

6. Podlaska OIIB wyjaśnia, że w prowadzonym postępowaniu nie są stosowane przepisy ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579,  

z późniejszymi zmianami). Obowiązujące procedury ujęte zostały w Regulaminie dokonywania 

zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług na rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

(stanowiącego załącznik do uchwały nr 38/R/09 Krajowej Rady PIIB z dnia 16 grudnia 2009 r.) oraz 

Instrukcji dokonywania zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług na rzecz Podlaskiej Okręgowej 

Izby Inżynierów Budownictwa (stanowiącej załącznik do uchwały nr 5/R/12 Rady Podlaskiej OIIB  

z 18 grudnia 2012 r., zmienionej uchwałą nr 2/R/14 z 4 lutego 2014 r. i uchwałą nr 2/R/15 z 10 marca 

2015 r.). 

7. W wyniku rozpoznania zostanie wybrana oferta najbardziej odpowiadająca potrzebom i możliwościom 

finansowym Izby, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 2. 




