
Niemodlin, dnia 23 kwietnia 2019 r. 

OK.-351-02/19 

 

Z A P R O S Z E N I E 
 

Ośrodek Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej zaprasza do złożenia oferty na 

opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Dostosowanie widowni i sceny Ośrodka 

Kultury w Niemodlinie do wymogów ppoż.” 

Warunki realizacji zlecenia: 

1. Przedmiotem zadania jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji dostosowania 

sali widowiskowej i sceny do wymagań ppoż. oraz sanepidu i bhp (o ile są 

konieczne), przy niepogorszeniu parametrów akustycznych, w zakresie: 

1.1 aranżacji wnętrza tj. doboru i wymiany podwieszanego sufitu akustycznego, 

akustycznych okładzin ściennych, parkietu i foteli widowni, podłogi sceny, 

okotarowania sceny oraz obudowy pożarowej zapadni zabudowy ppoż. zapadni; 

1.2 wyposażenia, elektroakustyki i technologii scenicznej tj. doboru i wymiany 

nagłośnienia, oświetlenia scenicznego i technologicznego, systemu projekcji oraz 

górnej mechaniki scenicznej; 

1.3 projektu, doboru i wykonania tras kablowych i przewodów zasilająco-

sterowniczych urządzeń scenicznych, nagłośnienia, oświetlenia. 

2. Projekt winien zapewniać co najmniej niepogorszenie istniejących warunków 

akustycznych sali widowiskowej, przy spełnieniu wymogów wynikających z 

ekspertyzy ppoż. obiektu, będącej w dyspozycji Zamawiającego. 

3. Projektowanie specjalistyczne w zakresie akustyki powinno zawierać: 

Akustyka wnętrz: 

1.1.    Pomiary akustyczne inwentaryzacyjne (odpowiedź impulsowa, czas pogłosu, 

zrozumiałość mowy). 

1.2.    Stworzenie komputerowego modelu akustycznego przy pomocy jednego z 

wymienionych programów: Odeon, Raynoise, CATT Acoustics. Zamawiający nie 

dopuszcza stosowania innego oprogramowania. 

1.3. Zaprojektowanie adaptacji akustycznej przy wykorzystaniu modelowania 

komputerowego oraz z uwzględnieniem ekspertyzy pożarowej posiadanej przez 

Zamawiającego. 

 

System nagłaśniania: 

2.1.    Dobór i rozmieszczenie zestawów głośnikowych na podstawie komputerowego 

modelowania elektroakustycznego. 

2.2.    Opracowanie koncepcji systemu, dobór urządzeń oraz zaprojektowanie tras 

kablowych. 

 

System projekcji: 

3.1.    Stworzenie koncepcji systemu projekcyjnego. 

3.2.    Dobór i rozmieszczenie urządzeń. 

 

Oświetlenie estradowe: 

4.1.    Stworzenie koncepcji systemu oświetlenia estradowego sali koncertowej. 

4.2.    Dobór i rozmieszczenie urządzeń. 

 



Mechanika estradowa górna: 

5.1.    Stworzenie koncepcji mechaniki sali koncertowej. 

5.2.    Określenie wymogów funkcjonalnych, jakościowych i strukturalnych. 

5.3. Rozmieszczenie położenia kurtyny, sztankietów oświetleniowych i 

dekoracyjnych. 

 

Zawartość dokumentacji projektowej: 

6.1.  Opisy dla każdej branży projektowej: architektura, konstrukcja, elektryka, 

akustyka, nagłośnienie, projekcja, oświetlenie sceniczne, mechanika sceniczna. 

6.2.    Rozmieszczenia ustrojów, urządzeń, koryt kablowych pokazane na rysunkach. 

6.3.    Schematy sygnałowe wszystkich systemów. 

6.4.    Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

6.5.    Przedmiar robót. 

6.6.    Kosztorys inwestorski. 

 

4. Obiekt Ośrodka Kultury, w tym widownia i scena, zostały wyposażone w 2018 roku w 

System Sterowania Pożarem, w drzwi antypaniczne w standardzie akustycznym i 

ppoż. oraz klapę oddymiającą nad sceną. 

5. Realizacja zadania winna być przeprowadzona w 3 etapach: 

I. Pomiary akustyczne (w tym stworzenie modelu 3D) i inwentaryzacja sali 

widowiskowej i sceny 

II. Koncepcja adaptacji, wyposażenia i aranżacji wnętrza sali widowiskowej oraz 

sceny pod względem spełnienia wymogów ppoż. oraz parametrów 

akustycznych. Koncepcja winna zawierać m.in.: 

a) planowane parametry akustyczne, 

b) stworzenie komputerowego modelu akustycznego 3D (w jednym z 

wymienionych programów: Odeon, Raynoise, CATT Acoustics), 

c) graficzne przedstawienie aranżacji wystroju widowni, 

d) szacunkowe koszty realizacji, z podziałem na poszczególne elementy. 

III. Dokumentacja architektoniczno-wykonawcza. Dokumentacja winna zawierać 

projekt akustyki pomieszczeń oraz stosowne opinie, uzgodnienia i pozwolenia 

umożliwiające przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie remontu, 

przebudowy oraz wymiany instalacji i urządzeń. Dokumentacja winna spełnić 

wymogi wynikające m.in. z prawa zamówień publicznych. 

6. Założenia do opracowania koncepcji wymagają bieżących uzgodnień  z 

Zamawiającym oraz pisemnego zatwierdzenia ostatecznej wersji koncepcji.  

7. W kosztach realizacji zadania Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty 

związane z jego prawidłową realizacją, jak np. koszty ekspertów, badań, analiz oraz 

uzgodnień z rzeczoznawcą ppoż., bhp, sanepidu i innymi branżami. 

8. Wartość robót za realizację zadania należy wyliczyć jako ryczałt. 

9. Dla prawidłowej oceny zakresu realizacji zadania i jego wyceny Oferent winien 

przeprowadzić wizję lokalną w obiekcie Ośrodka Kultury w Niemodlinie oraz 

zapoznać się z ekspertyzą ppoż. w siedzibie Zamawiającego, po wcześniejszym 

uzgodnieniu jej terminu pod numerem tel. 77 4606096. 

10. Termin zakończenia realizacji zadania – do 30 września 2019 r. (data złożenia 

dokumentacji do Starostwa Powiatowego). 

11. Wykonawca winien dostarczyć po 4 egz. dokumentacji dla każdego etapu zadania 

wraz z wersją elektroniczną w pdf, w pliku źródłowym np. AutoCAD oraz dla 

przedmiaru w wersji źródłowej (z uwzględnieniem wyzerowania wskaźników 

cenotwórczych).  



12. Płatność przelewem, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, po 

uprawomocnieniu się zgłoszenia lub pozwolenia na budowę oraz prawidłowo 

wystawionej faktury VAT, do 14 dni od jej otrzymania. 

 

Przygotowanie oferty: 

1. Ofertę należy przygotować na załączonych drukach. 

2. Wartość robót za realizację zadania należy wyliczyć jako ryczałt. 

3. W ofercie należy podać łączną kwotę brutto dla realizacji dla I, II i III etapu w rozbiciu 

na jego 3 etapy. 

4. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie doświadczenia w realizacji 3 zadań z zakresu 

zbliżonego do przedmiotowego zapytania (tj. zadań w których wykonano komplet 

specjalistycznych projektów technologicznych zawierających branże: akustyka, 

elektroakustyka, oświetlenie sceniczne, mechanika sceniczna), a dotyczącego 

modernizacji sal koncertowych, teatralnych itp., w przeciągu ostatnich 5 lat. 

 

Oferty należy składać do dnia 6 maja 2019 r. do godz. 15.00 (liczy się data i godz. 

wpływu oferty) w wersji papierowej w sekretariacie Ośrodka Kultury w Niemodlinie, od 

poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00, z dopiskiem na kopercie „Dostosowanie 

widowni i sceny Ośrodka Kultury w Niemodlinie do wymogów ppoż.” lub elektronicznej 

na adres: pulsniem@o2.pl 

Zapytania lub wnioski dotyczące Zaproszenia należy przekazywać w formie pisemnej,  

za pomocą środków komunikacji elektronicznej - mailem na adres: pulsniem@o2.pl 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranymi oferentami oraz 

unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny. Usługa w 

ramach wyżej opisanego zapytania nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych, 

gdyż jej wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 

EURO, co odpowiada kwocie 129.351 zł. 

W załączeniu: 

1. Wzór oferty 

2. Oświadczenie dotyczące wykazu wykonanych robót 

3. Rzut parteru 

4. Rzut piętra 

5. Zdjęcia sali 

 

 

 

 

 

 


