Akademicki Szpital Kliniczny we Wrocławiu zaprasza do składania ofert na wykonanie
koncepcji aranżacji hollu głównego w budynku „H” dla potrzeb pacjentów Szpitala.
Wytyczne do opracowania koncepcji i oferty:
1. Powierzchnia obecnie istniejącej szatni dla studentów w hollu głównym ma docelowo
pełnić funkcję poczekalni dla pacjentów przyjmowanych na oddziały szpitalne oraz
dla pacjentów rejestrowanych do Akademickiej Przychodni Specjalistycznej w
budynku L.
2. W obrębie tej powierzchni powinna być wydzielona szatnia dla pacjentów oraz dla
pacjentów pobytu jednego dnia dla ok. 60 osób.
3. W szpitalu planowane jest wprowadzenie elektronicznego systemu numerkowego
rejestracji pacjentów do Szpitala oraz do Akademickiej Przychodni Specjalistycznej.
4. W obrębie poczekalni należy zaplanować rozmieszczenie trzech
terminali
wydających bilet numerkowy do okienek rejestracji oraz ekranów LED (telebimy)
na których będą wyświetlane kolejne numery do danego okienka rejestracji.
Oferta powinna zawierać następujące opracowania:
1. Koncepcję uwzględniającą:
- organizację poczekalni .
- organizację szatni dla pacjentów. - wariantowo
- lokalizację ekranów wyświetlających numery kolejki i numery okienek rejestracji
- lokalizację terminali numerkowych i telebimów
2. Wyposażenie poczekalni w meble z podaniem typu i wytwórcy
3. Wyposażenie szatni – wariantowo.
4. Część opisowa do koncepcji aranżacji hollu na poczekalnię i szatnię.
5 Szacunkowy koszt całości inwestycji z wyszczególnieniem kosztów robót oraz kosztu
wyposażenia.
6. Koszt wykonania projektu aranżacji hollu.
Informacje dodatkowe:
1.W zakres oferty nie wchodzi koszt
doprowadzenia instalacji do urządzeń systemu
numerkowego.
2. Po stronie oferenta leżą wszystkie koszty związane z wprowadzeniem do obrotu utworu
zależnego , związane z uzyskaniem zgody od autora dzieła pierwotnego projektu wnętrz
hallu i szatni budynku „H” od architekt Ewy Barskie.
3. O wyborze oferty zostanie powiadomiony ten oferent, którego oferta uzyska najwyższą
ocenę ze szczególnym uwzględnieniem sposobu organizacji poczekalni, rodzaju
wyposażenia, organizacji i wyposażenia szatni oraz kosztu opracowania projektu aranżacji
hollu.
.
4. Osoba do kontaktu:
Stanisław Radecki - tel. 668 324 016.
- e-mail: radecki@aszk.wroc.pl
Oferty należy składać do dnia 20.12.2012 r. w sekretariacie Z - y Dyrektora ds.
Infrastruktury i Logistyki – pok. Nr - budynek „H”.

