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Zapytanie ofertowe na opracowanie Programu Funkcjonalno – 
Użytkowego prac remontowo wykończeniowych NIGRiR – budynek 

Zwierzętarni dla projektu Tworzenie i rozwój finansowego przez 
Agencję Badań Medycznych Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w 
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr 

hab. med. Eleonory  

Zamawiający: 

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji  
im. prof. dr hab. Eleonory Reicher 
Ul. Spartańska 1 
02-637 Warszawa 
REGON: 000288567 
NIP: 525-001-10-42 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu Programu Funkcjonalno – 
Użytkowego prac remontowo wykończeniowych NIGRiR – budynek Zwierzętarni 
(załącznik nr 1, 2 i 3), zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004  r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
użytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz. 2072). program winien zawierać opis rozwiązania 
gwarantującego podział sali obserwacyjnej w sposób zapewniający utworzenie w jego 
części 2 - osobowego izolatorium ze śluzą, oraz niezależna komunikację przygotowaną do 
prowadzenia niezależnego transportu pacjentów i umożliwiająca przyłączenie 
zewnętrznych modułów laboratoryjnych – stacjonarnych bądź mobilnych. Rozwiązanie 
wymagane nie ma odniesienia w załączonej koncepcji. 

II. Kryteria oceny oferty 

Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę za realizację 
niniejszego zamówienia.  

III. Termin wykonania zamówienia 

Zamówienie należy wykonać w okresie 7 dni od dnia zlecenia, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 27 października 2020 r. 

IV. Miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii głównej NIGRiR lub drogą e-
mail: dzial.zamowien@spartanska.pl do dnia 20 października 2020 r. do godz. 13.00  

V. Opis sposobu przygotowania oferty 

Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia i czytelny 
podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta. 

Oferty należy składać: 

1. W formie pisemnej w zamkniętej kopercie i opisać danymi oferenta lub 

2. W formie skanu na adres e-mail: dzial.zamowien@spartanska.pl  

Oferty złożone po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 

VI. Termin płatności: 60 dni 
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