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Warszawa, dnia 14 czerwca 2022 r.  
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA INFORMACJI O CENIE 
 
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zamierza zrealizować zamówienie  
w ramach zadania p.n. „Remont pomieszczeń w budynku Narodowego Instytutu Kultury  
i Dziedzictwa Wsi”, którego przedmiotem będzie:  
Wykonanie projektu łazienek wraz z kosztorysem inwestorskim, w budynku NIKiDW 
zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 66. 
 
W związku z powyższym, zwracamy się do potencjalnych Wykonawców o wstępne oszacowanie 
możliwości i kosztów realizacji zamówienia i wypełnienie załączonego formularza cenowego oraz 
odesłanie całości informacji do dnia 23 czerwca 2022 r. na adres: mikolaj.minajew@nikidw.edu.pl. 

 
1. Opis i zakres zamówienia:  

1) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektu łazienek wraz z kosztorysem 
inwestorskim.  
Zakres zamówienia:  
a. Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej i wizualizacji łazienek, w tym projektu 

budowlanego, projektu wykonawczego oraz przedmiaru robót, a także innych 
załączników, opracowań i dokumentacji (kosztorysów), zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa z uwzględnieniem prac pod nadzorem konserwatorskim. 
Dokumentacja projektowa będzie uwzględniać wykonanie prac remontowych łazienek  
w pomieszczeniach nr: od 1.02 do 1.10, od 1.12 do 1.20, doprowadzenie instalacji 
wodno – kanalizacyjnej (dopływ i odpływ wody) w pomieszczeniu 2.09 oraz 
uzupełnienie ubytków podłogowych (materiały wraz z robocizną) w pomieszczeniach 
nr od 2.20 do 2.23. 

b. Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień czy zezwoleń  
w zakresie sporządzonej dokumentacji projektowej, o której mowa wyżej; 

c. Złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę na podstawie dokumentacji 
projektowej, o której mowa wyżej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu  
na budowę; 

d. Reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie pozwolenia  
na budowę oraz do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,  
na podstawie wskazanej powyżej dokumentacji projektowej; 

e. Sporządzenie dokumentacji kosztorysowej wraz ze specyfikacją materiałów, które mają 
być użyte do remontu w pomieszczeniach, wskazanych w opisie Zaproszenia. 

 
 
 



Założenia:  
1) Zmiana aranżacji, odświeżenie i podniesienie standardu pomieszczeń NIKiDW poprzez 

przeprowadzenie prac remontowych, w tym doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej. 
2) Budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony, pełniący funkcję użyteczności publicznej, 

użytkowany przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, usytuowany  
w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 66, który jest wpisany do rejestru zabytków 
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod pozycją 252.  
Ze względu na wartość zabytkową, artystyczną i historyczną ochronie konserwatorskiej 
podlega forma i kształt budynku oraz jego elementy składowe. Budynek stanowi jeden  
z reprezentacyjnych obiektów ulicy Krakowskie Przedmieście w Warszawie. Do 2019 roku 
budynek był użytkowany przez Centralną Bibliotekę Rolniczą (CBR), a w dniu  
17 października 2019 roku, zgodnie z Zarządzeniem nr 76 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
budynek został przejęty przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi (obecnie 
budynek służy statutowej działalności Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi).  

3) Budynek jest posadowiony na działce nr 39/2, woj. mazowieckie, Powiat Warszawa, Gmina 
Dzielnica Śródmieście, obręb ewidencyjny, 5-04-01. 

4) Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa. 
5) Zamawiający zaprasza do dokonania oględzin obiektu (wizja lokalna) w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym – przed terminem składania ofert. 
 

2. Przewidywany termin realizacji zamówienia:  
Do 30 września 2022 r.  

 
3. Informacje dodatkowe: 

Osobą do kontaktu w niniejszej sprawie jest Mikołaj Minajew.  
Wszelkie pytania dotyczące niniejszego zapytania można zgłaszać pocztą elektroniczną  
na adres: mikolaj.minajew@nikidw.edu.pl., tel. 511 056 966. 

 
Załącznik: 
1. Rzuty budynku NIKiDW zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 66; 
2. Dokumentacja techniczna (instalacje sanitarne i elektryczne).   


