
1 Roboty elektryczne

Inwentaryzacja własna
Opracowanie projektu budowalnego z uszczególowieniem wykonawczym zgodnie z PFU i 
wytycznymi Inwestora.
Demontaże instalacji - całość
Przebudowa przylącza elektroenergetycznego
Budowa przeciwpożarowego wyłącznika prądu budynku
Montaż rozdzielnicy głównej przystosowanej do zasilania z sieci i z agregatu prądotwórczego 
(przełączanie ręczne)
Montaż rozdzielnicy piętrowej
Montaż rozdzielnicy komputerowej przystosowanej do współpracy z UPS
Montaż rozdzielnicy kotłowni

Montaż rozdzielnicy Centrum Zarządzania Kryzysowego przystosowanej do współpracy z UPS

Montaż urządzenia UPS dla Centrum Zarządzania Kryzysowego z czasem podtrzymania ok. 15 
min.
Montaż wlz-ów
Montaż instlacji siłowej
Instalacja oświetlania awaryjnego ewakuacynjego 
Instalacja oświetlania zewnętrzego
Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia
Insgtalacja zasilające Centrum Zarzadzania Kryzysowego
Dedykowana instalacja zasiająca urządzenia komputerowe (gniazda, wypysty etc)
Instalacja uziemiająca wraz z uziomem
Instalacja połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych
Trasy kablowe
Dokumnetacja powykonawcza
Pomiary odbiorcze (bez pomiarów związanych z instalacją oświetlenia podstawowego)

2 Sieć LAN

Inwenatryzzacja stranu zastanego
Opracowanie projektu budowalnego z uszczególowieniem wykonawczym zgodnie z PFU i 
wytycznymi Inwestora.
Demontaże instalacji - całość
Przebudowa przyłączy teleinformatycznych
Montaż okablowania teleinformatycznego
Montaż punktów przyłączeniowych LAN (punktów logicznych)
Modernizacja istniejącego głównego punktu dystrybucyjnego (szafy serwerowej)- 
dostosowanie do zakresu zadania
Trasy kablowe instalacji teleinformatycznych
Dokumnetacja powykonawcza
Pomiary odbiorcze

3 System Monitoringu CCTV

Inwenatryzzacja stranu zastanego

Wartość netto (zł)
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Opracowanie projektu budowalnego z uszczególowieniem wykonawczym zgodnie z PFU i 
wytycznymi Inwestora.
Demontaże instalacji - całość
Montaż okablowania telewizji użytkowej
Montaż wewnętrznych kamer IP
Montaż zewnętrznych kamer IP
Montaż rejestratora oraz switchy
Trasy kablowe instalacji telewizji użytkowej
Programowanie systemu CCTV
Instalacja oprogramowania klienckiego
Dokumnetacja powykonawcza
Szkolenie personelu

4 Roboty powiązane

Roboty odtworzeniowe
Zebezpieczenie elementów wyposażenia wnętrz, okien, drzwi, wykładzin, etc na czas 
prowadzenia robót.

Razem wartość netto :

Podatek VAT 

Razem brutto (z VAT)

(Podpis i pieczatka Wykonawcy)                                             (data)

Wartoścci netto oraz z wartośc podatku VAT i cenę należy podawać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Sporządził : 

……………………………………., dnia……………………………….


