PRZEBUDOWA I REMONT NIEZABYTKOWEGO BUDYNKU KAMIENICY MIEJSKIEJ
UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU
Zał. nr 11 do SIWZ - Ogólny zakres planowanych dostaw sprzętu i wyposażenia
Kod
Lokalizacja
Wyszczególnienie
zestawu zestawu w budynku
PARTER
K/0/01 GALERIA
ZESTAW MEBLI DO GALERII
MB01

SK01

Uzasadnienie dla konieczności zakupu

Zestaw miękkich mebli do siedzenia, krzesła pracownicze,lada
recepcyjna, systemy wystawiennicze (naścienny i mobilny do
swobodnego rozstawiania w przestrzeni galerii)
ZESTAW SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DO GALERII

Szacowana wartość
netto
96 742,00 zł
96 742,00 zł
85 342,00 zł

Wyposażenie meblowe wystawiennicze dla celów
funkcjonowania galerii (w tym 12 wystaw tematycznych w
roku, wystawy prezentujące twórczość młodych adeptów
sztuki, wystawy oparte o współpracę międzywydziałową
UAP oraz współpracę z innymi uczelniami i szkołami w
Polsce i za granicą ) i recepcji budynku (informacja)
11 400,00 zł

Obsługa systemów multimedialnych galerii, działalność
informacyjna,
Dwa zestawy komputerowe z urządzeniem wielofunkcyjnym (drukarka, skaner,
ksero, fax)funkcje portierni/recepcji budynku

MB02

PIĘTRO I
K/1/03A HOL/SALA SEMINARYJNO-WARSZTATOWA
ZESTAW MEBLI DO HOLU

245 030,25 zł
129 622,25 zł
31 233,00 zł
Umeblowanie do prowadzenia zajęć warsztatowych m.in. w
ramach programu Młody Uniwersytet Artystyczny, w tym
zajęć z użyciem komputerów;

Biurka, stoły, krzesła proste i obrotowe

SK02

Prezentacja materiałów edukacyjnych oraz działalność
wystawiennicza (wg programu wystaw jak w zestawie MB01
+ wystawy prac w ramach prowadzonych warsztatów)

System wystawienniczy
ZESTAW SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DO HOLU

98 389,25 zł

Dwanaście zestawów komputerowych, urządzenie wielofunkcyjne
(drukarka, skaner, ksero, fax)
K/1/03A HOL/SALA SEMINARYJNO-WARSZTATOWA
MB03
ZESTAW MEBLI DO SALI SEMINARYJNO-WARSZTATOWEJ
Stół, krzesła, szafy niskie

MB04

System wystawienniczy
K/1/03B SALA SEMINARYJNO-WARSZTATOWA
ZESTAW MEBLI DO SALI SEMINARYJNO-WARSZTATOWEJ

Stół, krzesła, szafy niskie

System wystawienniczy
K/1/03B SALA SEMINARYJNO-WARSZTATOWA
MB08
ZESTAW MEBLI DO SALI SEMINARYJNO-WARSZTATOWEJ

11 331,00 zł
11 331,00 zł
Analogicznie jak MB02. Układ przestrzenny umożliwia w
przypadku większych wystaw organizację ciągu
pomieszczeń ekspozycyjnych
9 799,00 zł
9 799,00 zł
Podstawowe umeblowanie do prowadzenia zajęć
warsztatowych m.in. w ramach programu Młody
Uniwersytet Artystyczny z możliwością przechowywania
materiałów edukacyjnych
Analogicznie jak MB02. Układ przestrzenny umożliwia w
przypadku większych wystaw organizację ciągu
pomieszczeń ekspozycyjnych
12 779,00 zł
12 779,00 zł
Podstawowe umeblowanie do prowadzenia zajęć
warsztatowych m.in. w ramach programu Młody
Uniwersytet Artystyczny z możliwością przechowywania
materiałów edukacyjnych
Analogicznie jak MB02 oraz dodatkowo sztalugi do
rysowania, malowania lub prezentacji

Stół, krzesła, szafy
System wystawienniczy, sztalugi
K/1/02 KOMUNIKACJA + K/1/05 KOMUNIKACJA - POM. POMOCNICZE
MB05
ZESTAW MEBLI DO KOMUNIKACJI

46 500,00 zł
46 500,00 zł
Przechowywanie prac powstających w ramach
prowadzonych zajęć i warsztatów

Szafy szufladowe B1
K/1/04 POKÓJ EKSPERCKI/SALA SEMINARYJNO-WARSZTATOWA
MB06
ZESTAW MEBLI DO POKOJU EKSPERCKIEGO

22 540,00 zł
22 540,00 zł

Stół, biurka, krzesła proste i obrotowe, szafy niskie sofa

MB07

Zajęcia z zakresu edukacji artystycznej z wykorzystaniem
komputerów m.in. Młody Uniwersytet Artystyczny – Obrazy
warte więcej niż słowa, Sztuka jako interpretacja nauki,
Komunikacja przez sztukę w dobie internetu

System wystawienniczy
K/1/04 POKÓJ EKSPERCKI/SALA SEMINARYJNO-WARSZTATOWA
ZESTAW MEBLI DO SALI SEMINARYJNO-WARSZTATOWEJ

Umeblowanie do pracy dla ekspertów prowadzących
warsztaty umożliwiające przygotowanie, opracowanie,
gromadzenie materiałów i narzędzi, oraz do prowadzenia
konsultacji indywidualnych lub małych grup zajęciowych
Analogicznie jak MB02. Układ przestrzenny umożliwia w
przypadku większych wystaw organizację ciągu
pomieszczeń ekspozycyjnych
12 459,00 zł
12 459,00 zł
Podstawowe umeblowanie do prowadzenia zajęć
warsztatowych m.in. w ramach programu Młody
Uniwersytet Artystyczny z możliwością przechowywania
materiałów edukacyjnych
Analogicznie jak MB02 oraz dodatkowo sztalugi do
rysowania, malowania lub prezentacji

Stół, krzesła, szafy
System wystawienniczy, sztalugi
PIĘTRO II
K/2/03B HOL/SALA SEMINARYJNO-WARSZTATOWA
MB09
ZESTAW MEBLI DO HOLU

260 748,25 zł
145 340,25 zł
34 873,00 zł
Umeblowanie do prowadzenia zajęć warsztatowych m.in. w
ramach programu Uniwersytet Trzeciego Wieku, w tym
zajęć z użyciem komputerów;

Biurka, stoły, krzesła proste i obrotowe

SK03

Prezentacja materiałów edukacyjnych oraz działalność
wystawiennicza (wg programu wystaw jak w zestawie MB01
+ wystawy prac w ramach prowadzonych warsztatów)

System wystawienniczy
ZESTAW SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DO HOLU

110 467,25 zł

Czternaście zestawów komputerowych, urządzenie wielofunkcyjne
(drukarka, skaner, ksero, fax)
K/2/03B HOL/SALA SEMINARYJNO-WARSZTATOWA
MB10
ZESTAW MEBLI DO SALI SEMINARYJNO-WARSZTATOWEJ
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Zajęcia z zakresu edukacji artystycznej z wykorzystaniem
komputerów m.in. Uniwersytet Trzeciego Wieku – zajęcia z
fotografii cyfrowej, spotkania „Ze sztuką współczesną na
Ty”
11 331,00 zł
11 331,00 zł

Stół, krzesła, szafy niskie

System wystawienniczy
K/2/03A HOL/SALA SEMINARYJNO-WARSZTATOWA
MB11
ZESTAW MEBLI DO SALI SEMINARYJNO-WARSZTATOWEJ

9 799,00 zł
9 799,00 zł
Podstawowe umeblowanie do prowadzenia zajęć
warsztatowych m.in. w ramach programu Uniwersytet
Trzeciego Wieku z możliwością przechowywania
materiałów edukacyjnych
Analogicznie jak MB09. Układ przestrzenny umożliwia w
przypadku większych wystaw organizację ciągu
pomieszczeń ekspozycyjnych

Stół, krzesła, szafy niskie

System wystawienniczy
K/2/02 KOMUNIKACJA + K/2/05 KOMUNIKACJA - POM. POMOCNICZE
MB12
ZESTAW MEBLI DO KOMUNIKACJI

46 500,00 zł
46 500,00 zł
Przechowywanie prac powstających w ramach
prowadzonych zajęć i warsztatów

Szafy szufladowe B1
K/2/04 POKÓJ EKSPERCKI/SALA SEMINARYJNO-WARSZTATOWA
MB13
ZESTAW MEBLI DO POKOJU EKSPERCKIEGO

22 540,00 zł
22 540,00 zł

Stół, biurka, krzesła proste i obrotowe, szafy niskie sofa

MB14

Podstawowe umeblowanie do prowadzenia zajęć
warsztatowych m.in. w ramach programu Uniwersytet
Trzeciego Wieku z możliwością przechowywania
materiałów edukacyjnych
Analogicznie jak MB09. Układ przestrzenny umożliwia w
przypadku większych wystaw organizację ciągu
pomieszczeń ekspozycyjnych

System wystawienniczy
K/2/04 POKÓJ EKSPERCKI/SALA SEMINARYJNO-WARSZTATOWA
ZESTAW MEBLI DO SALI SEMINARYJNO-WARSZTATOWEJ

Stół, krzesła, szafy
System wystawienniczy, sztalugi
K/2/03C POKÓJ EKSPERCKI/SALA SEMINARYJNO-WARSZTATOWA
MB15
ZESTAW MEBLI DO SALI SEMINARYJNO-WARSZTATOWEJ

Umeblowanie do pracy dla ekspertów prowadzących
warsztaty umożliwiające przygotowanie, opracowanie,
gromadzenie materiałów i narzędzi, oraz do prowadzenia
konsultacji indywidualnych lub małych grup zajęciowych
Analogicznie jak MB09. Układ przestrzenny umożliwia w
przypadku większych wystaw organizację ciągu
pomieszczeń ekspozycyjnych
12 459,00 zł
12 459,00 zł
Podstawowe umeblowanie do prowadzenia zajęć
warsztatowych m.in. w ramach programu Uniwersytet
Trzeciego Wieku z możliwością przechowywania
materiałów edukacyjnych
Analogicznie jak MB09 oraz dodatkowo sztalugi do
rysowania, malowania lub prezentacji
12 779,00 zł
12 779,00 zł
Podstawowe umeblowanie do prowadzenia zajęć
warsztatowych m.in. w ramach programu Uniwersytet
Trzeciego Wieku z możliwością przechowywania
materiałów edukacyjnych
Analogicznie jak MB09 oraz dodatkowo sztalugi do
rysowania, malowania lub prezentacji

Stół, krzesła, szafy
System wystawienniczy, sztalugi
PIĘTRO III
K/3/03B HOL/SALA SEMINARYJNO-WARSZTATOWA
MB16
ZESTAW MEBLI DO HOLU

214 488,25 zł
141 700,25 zł
31 233,00 zł
Umeblowanie do prowadzenia zajęć warsztatowych m.in. w
ramach programu kursów podyplomowych z zakresu
edukacji muzealnej, w tym zajęć z użyciem komputerów;

Biurka, stoły, krzesła proste i obrotowe

SK04

Prezentacja materiałów edukacyjnych oraz działalność
wystawiennicza (wg programu wystaw jak w zestawie MB01
+ wystawy prac w ramach prowadzonych warsztatów)

System wystawienniczy
ZESTAW SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DO HOLU

110 467,25 zł

Czternaście zestawów komputerowych, urządzenie wielofunkcyjne
(drukarka, skaner, ksero, fax)
K/3/03B HOL/SALA SEMINARYJNO-WARSZTATOWA
MB17
ZESTAW MEBLI DO SALI SEMINARYJNO-WARSZTATOWEJ

Stół, krzesła, szafy niskie

System wystawienniczy
K/3/03A SALA SEMINARYJNO-WARSZTATOWA
MB18
ZESTAW MEBLI DO SALI SEMINARYJNO-WARSZTATOWEJ

Stół, krzesła, szafy niskie

System wystawienniczy
K/3/03C SALA SEMINARYJNO-WARSZTATOWA
MB19
ZESTAW MEBLI DO SALI SEMINARYJNO-WARSZTATOWEJ

3 880,00 zł

3 880,00 zł
Podstawowe umeblowanie do prowadzenia zajęć z zakresu
edukacji artystycznej m.in. kursów podyplomowych z
zakresu edukacji muzealnej
Analogicznie jak MB16. Układ przestrzenny umożliwia w
przypadku większych wystaw organizację ciągu
pomieszczeń ekspozycyjnych
11 331,00 zł
11 331,00 zł
Podstawowe umeblowanie do prowadzenia zajęć z zakresu
edukacji artystycznej m.in. kursów podyplomowych z
zakresu edukacji muzealnej
Analogicznie jak MB16. Układ przestrzenny umożliwia w
przypadku większych wystaw organizację ciągu
pomieszczeń ekspozycyjnych
9 799,00 zł
9 799,00 zł
Podstawowe umeblowanie do prowadzenia zajęć z zakresu
edukacji artystycznej m.in. kursów podyplomowych z
zakresu edukacji muzealnej
Analogicznie jak MB16. Układ przestrzenny umożliwia w
przypadku większych wystaw organizację ciągu
pomieszczeń ekspozycyjnych

Stół, krzesła, szafy niskie

MB20

Zajęcia z zakresu edukacji artystycznej z wykorzystaniem
komputerów m.in. elementy kursów podyplomowych z
zakresu edukacji muzealnej

System wystawienniczy
K/3/04 POKÓJ EKSPERCKI/SALA SEMINARYJNO-WARSZTATOWA
ZESTAW MEBLI DO POKOJU EKSPERCKIEGO

22 540,00 zł
22 540,00 zł

Stół, biurka, krzesła proste i obrotowe, szafy niskie sofa

System wystawienniczy
K/3/04 POKÓJ EKSPERCKI/SALA SEMINARYJNO-WARSZTATOWA
MB21
ZESTAW MEBLI DO SALI SEMINARYJNO-WARSZTATOWEJ

Umeblowanie do pracy dla ekspertów prowadzących
warsztaty umożliwiające przygotowanie, opracowanie,
gromadzenie materiałów i narzędzi, oraz do prowadzenia
konsultacji indywidualnych lub małych grup zajęciowych
Analogicznie jak MB16. Układ przestrzenny umożliwia w
przypadku większych wystaw organizację ciągu
pomieszczeń ekspozycyjnych
12 459,00 zł
12 459,00 zł
Podstawowe umeblowanie do prowadzenia zajęć z zakresu
edukacji artystycznej m.in. kursów podyplomowych z
zakresu edukacji muzealnej

Stół, krzesła, szafy
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System wystawienniczy, sztalugi
K/3/03C SALA SEMINARYJNO-WARSZTATOWA
MB22
ZESTAW MEBLI DO SALI SEMINARYJNO-WARSZTATOWEJ

System wystawienniczy, sztalugi
PIĘTRO IV
K/4/06 HOL/SALA PRACY
MB23
ZESTAW MEBLI DO HOLU

166 321,25 zł
82 668,00 zł
82 668,00 zł
Podstawowe umeblowanie do prowadzenia zajęć z zakresu
edukacji artystycznej, warsztatów oraz otwartych spotkań
dyskusyjnych dla mieszkańców Poznania o tematy
realizowanej ramach projektu
Prezentacja materiałów związanych z prowadzonymi
warsztatami lub dyskusjami oraz działalność
wystawiennicza (wg programu wystaw jak w zestawie MB01
+ wystawy prac w ramach prowadzonych warsztatów)

Stoły, biurka, krzesła, szafy

System wystawienniczy
K/4/06 HOL/SALA PRACY
MB24
ZESTAW MEBLI DO SALI PRACY

74 348,25 zł
24 271,00 zł

Stoły, biurka, krzesła, sofy

System wystawienniczy
ZESTAW SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DO SALI PRACY

Cztery zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka,
skaner, ksero, fax)
K/4/06A PRZEDSIONEK
MB25
ZESTAW MEBLI DO PRZEDSIONKA

System wystawienniczy
RÓŻNE
LOKALIZACJE

Podstawowe umeblowanie do prowadzenia zajęć i pracy
grupowej z zakresu edukacji artystycznej, warsztatów oraz
otwartych spotkań dyskusyjnych dla mieszkańców
Poznania o tematy realizowanej ramach projektu,
Prezentacja materiałów związanych z prowadzonymi
warsztatami lub dyskusjami oraz działalność
wystawiennicza (wg programu wystaw jak w zestawie MB01
+ wystawy prac w ramach prowadzonych warsztatów)
50 077,25 zł
Stanowiska czytelni multimedialnej z możliwością
prowadzenia zajęć z zakresu edukacji artystycznej z
pomocniczym wykorzystaniem komputerów
9 305,00 zł
9 305,00 zł
Umeblowanie przedsionka jako foyer-przestrzeni
pomocniczej służącej rekreacji i dyskusji towarzyszącej
głównym wydarzeniom w dużym holu.
Prezentacja materiałów związanych z prowadzonymi
warsztatami lub dyskusjami oraz działalność
wystawiennicza (wg programu wystaw jak w zestawie MB01
+ wystawy prac w ramach prowadzonych warsztatów)

Meble miękkie do siedzenia

PS01

12 779,00 zł
12 779,00 zł
Podstawowe umeblowanie do prowadzenia zajęć z zakresu
edukacji artystycznej m.in. kursów podyplomowych z
zakresu edukacji muzealnej
Analogicznie jak MB16 oraz dodatkowo sztalugi do
rysowania, malowania lub prezentacji

Stół, krzesła, szafy

SK05

Analogicznie jak MB16 oraz dodatkowo sztalugi do
rysowania, malowania lub prezentacji

SPRZĘT SPECJALISTYCZNY

209 344,13 zł

Pomoc do prowadzenia warsztatów i zajęć z zakresu
edukacji artystycznej
Tablice magnetyczne-suchościeralne, tablice interaktywne
Urządzenia do zajęć z zakresu edukacji artystycznej z
wykorzystaniem innowacyjnych technologii m.in. Młody
Uniwersytet Artystyczny
Urządzenia do modelowania 3D
Przenośny zestaw mebli do prowadzenia warsztatów dla
najmłodszych dzieci w ramach Młodego Uniwersytetu
Zestawy dziecięce
Artystycznego (grupa 3-8 lat)
Mobilny zestaw do prowadzenia edukacji artystycznej z
zakresu malarstwa, rysunku oraz rzeźby i ceramiki
Sztalugi, kawalety rzeźbiarskie
Multimedialny system audio-video z monitorami
rozmieszczonymi w strefie wejścia do budynku oraz na
piętrach dostarczający informacji o bieżących i
System informacji wizualnej – monitory multimedialne, z zestawem
planowanych wydarzeniach, nawigacji po obiekcie,
komputerowym zarządzającym systemem
ważnych ogłoszeniach itp.
Rozwinięcie istniejącego na terenie Uczelni systemu
Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) zapewniającej
dostęp do pomieszczeń oraz możliwość korzystania z
urządzeń wielofuncyjnych (druk, ksero) – na cele
prowadzonych działań wprowadzona zostanie
kompatybilna z ELS elektroniczna karta uczestnika
Automat do doładowania kart uczestników programów artystycznych
programów artystycznych
Podstawowe wyposażenie gastronomiczne galerii i dużego
holu na IV piętrze (lodówka, ekspres do kawy, czajnik),
oraz socjalne pomieszczeń eksperckich na piętrach I, II i III
Drobny sprzęt AGD: czajniki bezprzewodowe, ekspres do kawy, lodówka (czajniki)
Wyposażenie pomocnicze do przechowania i transportu
Wyposażenie pomieszczeń technicznych: szafy i regały metalowe,
materiałów oraz narzędzi niezbędnych do utrzymania i
biurko, krzesła, wózek paletowy, wózki burtowe
obsługi technicznej programów artystycznych
SK06

RÓŻNE
LOKALIZACJE

MOBILNE ZESTAWY KOMPUTEROWE DLA SPECJALISTÓW

60 000,00 zł

Przenośne zestawy urządzeń umożliwiające ekspertom
przygotowanie i pracę z uczestnikami programów
Komputery przenośne dla ekspertów prowadzących programu artystyczne artystycznych w dowolnym miejscu w obiekcie
Przenośne projektory z ekranami do prezentacji w ramach
programów artystycznych w dowolnym miejscu w obiekcie a
także do wykorzystania w instalacjach multimedialnych w
ramach planowanego programu wystawienniczego
Przenośne projektory multimedialne i ekrany

RAZEM

1 252 674,14 zł
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