
Załącznik nr 1 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż we wskazanym i przygotowanym wg 

wskazówek dostawcy miejscu altany w formie kontenera modułowego. 

Altanka na placu powinna spełniać funkcję magazynową, toalety, szatni, miniaturowego biura dla 

Zarządu Dzielnicy, oraz punktu zasilania elektrycznego dla usługodawców w czasie festynów. 

Wskazane jest, by konstrukcja kontenera pozwalała na dostawienie na nim, w razie potrzeby,  kolejnej 

kondygnacji. 

Proponowana przybliżona powierzchnia poszczególnych pomieszczeń: 

magazyn sprzętu   2,5x2  - 5m
2

 

ubikacja    2,5x1,5 – 3,75m
2

 

szatnia     2,5x2,5 – 6,25m
2

 

pomieszczenie biurowe z aneksem kuchennym – 15 - 20m
2

  

Przykładowe wymiary to: 601 cm x 58o cm. Razem do 35 m
2

 

Przykład pożądanego rozkładu pomieszczeń altany przedstawia szkic poniżej. 



 

Ściany altanki, co najmniej w pomieszczeniu biurowym, powinny być ocieplone warstwą styropianu 

lub wełny mineralnej o grubości co najmniej 100 mm. Wszystkie pomieszczenia powinny być 

wyposażone w instalację elektryczną oświetleniową. W pomieszczeniu biurowym co najmniej dwa 

podwójne gniazdka elektryczne. Opcja: pomieszczenie biurowe wyposażone w klimatyzator z opcją 

grzania. Alternatywnie ogrzewanie elektryczne termowentylatorem. Toaleta z dostępem dla 

niepełnosprawnych. Opcja: drzwi wejściowe toalety z możliwością sterowania elektrycznego. 

Wyposażenie toalety standardowe, dostosowane dla niepełnosprawnych. Kran umywalki w toalecie z 

dozownikiem wody, z odcięciem po wydaniu  1-2 l wody. Szatnia z otwartą jedną ścianą, z wejściem 

skierowanym w stronę boiska.  W szatni 10 -12 wieszaków na ubrania trwale zamocowanych do ścian. 

Od strony placu na ścianie altanki powinno być umieszczone logo Dzielnicy Bierkowice w formacie  A2 

lub zbliżonym (wzór logo w załączeniu). Kolorystyka altanki-kontenera stonowana,  uzgodniona z 

Zarządem Dzielnicy Bierkowice. 

Uzbrojenie: zasilanie 3x400 V, 25A, oświetlenie elektryczne, woda, kanalizacja. Na ścianie kontenera 

na wysokości około 50 cm  gniazdo siłowe 3p+N+E 32A (ochrona IP67), z zasilaniem 

włączanym od wewnątrz, szczegóły do uzgodnienia. Położenie altany – zaznaczenie kolorem 

brązowym  na załączniku graficznym (poniżej): Przewiduje się lokalizację altany na działce 1333/2, 

karta mapy 10, obręb Bierkowice, przy północnej granicy działki, w odległości ok. 20 m od ogrodzenia 

przepompowni ścieków WiK, na wcześniej przygotowanym podłożu, zgodnie ze wskazówkami 

dostawcy.   

 

Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie, celem opracowania 

kompleksowej oferty cenowej przedmiotu zamówienia. 

 

Telefony kontaktowe: 

1. Józef Moch – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Bierkowice – tel. 606 703 231, 

2. Włodzimierz Leski – MOSiR w Opolu – tel. (77) 454 32 66 wew. 137. 

 



 

 

 

 

Włodzimierz Leski 

MOSiR w Opolu 

 

 

 


