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Wrocław, 13.05.2013r

OGŁOSZENIE
„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o. z siedzibą ul.
Wybrzeże J. C-Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław, poszukuje inspektora nadzoru
budowy w obiektach zabytkowych przy realizacji następujących zadań:
1) Dostawa i wymiana okien i parapetów wewnętrznych w budynku „N” oraz
uzupełnienie parapetów zewnętrznych.
2) Remont dachu papowego budynku „N”.
3) Prace remontowe na oddziale VI w budynku „G”.
4) Renowacja trzech drzwi wejściowych w budynku „G” wraz z nadświetlami i
kratami, w tym : 2 drzwi wejściowych do bocznych klatek schodowych
wschodniej i zachodniej „C” i „D” oraz drzwi wejściowych głównych.
5) Dostawa drzwi wejściowych , bocznych, dwuskrzydłowych, w budynku „G”
(część zachodnia budynku) , identycznych jak istniejące i wymiana
dotychczas istniejących na nowo dostarczone
6) Modernizacja dwóch klatek schodowych: wschodniej i zachodniej w budynku
„G” wraz z jego pięcioma kondygnacjami.
7) Malowanie holu wejścia głównego w budynku „G”.
8) Dostawa i wymiana stolarki drewnianej okiennej (okien, parapetów
wewnętrznych oraz uzupełnienie parapetów zewnętrznych ) w budynku
„G”.
Zadania, o których mowa w pkt 1, 4, 5 i 8, zostały ujęte w projekcie pn.:
„Termomodernizacja budynków „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego”
Sp. z o.o.” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, zwanym dalej „Projektem” i będą
realizowane zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą pomiędzy Województwem
Dolnośląskim a „DCZP” sp. z o.o.
Szczegółowe informacje o prowadzonych postępowaniach przetargowych i
przedmiocie zamówienia (9/REMG/GCZP/2013/P Remont budynku G i N)
znajdują się na stronie internetowej www.dczp.wroclaw.pl
Osoby zainteresowane współpracą proszone są o kontakt telefoniczny z Bożeną
Martyniak: 519 319 459, do dnia 16.05.2013r.
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