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PRZEDSZKOLE MODUŁOWE 540m2
I.

PRZEDMIOT OFERTY:
Koncepcja architektoniczna przedszkola modułowego o powierzchni zabudowy ok. 540 m
w oparciu o rozwiązania systemu zabudowy modułowej Metalplast Oborniki.
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Przedszkole zaprojektowano jako budynek wolnostojący, parterowy, z dachem płaskim,
w oparciu o zestaw 30 sztuk systemowych modułów typu Metalplast Komfort Plus (K).
Rozwiązania architektoniczne w twórczy sposób wykorzystują możliwości technologiczne
zastosowanego systemu modułowego. Stalowe ramy głównej konstrukcji nośnej stanowią
architektoniczny szkielet rytmicznego podziału elewacji na prostokątne i zbliżone do
kwadratów pola. Pola te całkowicie przeszklone, pełne z wąskimi pionowymi pasami
przeszkleń oraz pełne ze swobodnie rozmieszczonymi kwadratowymi oknami w organiczny
sposób łączą bryłę budynku z jego funkcją, tworząc spójną całość. Prostą bryłę budynku
urozmaicają rytmicznie skomponowane przeszklone ryzality podkreślonych przez
wysunięcie o jeden moduł sal. Osią główna układu funkcjonalno-przestrzennego jest
podłużny hol, po którego dwóch stronach rozmieszczono zblokowane
w modułach pomieszczenia poszczególnych funkcji głównych i uzupełniających.
Parametry ogólne:









2

powierzchnia zabudowy 541,00 m
2
powierzchnia użytkowa całkowita 492,50 m
3
kubatura netto 1309,34 m
ilość kondygnacji 1
ilość modułów 30
wymiary modułu (szerokość x długość x wysokość) 3000 x 6000 x 3425 mm
wymiary budynku (szerokość x długość x wysokość) 21,03 x 30.02 x 3,57 m
wysokość pomieszczeń 3,00 / 2,60 m

Ogólne dane technologiczne:
Liczba dzieci uczęszczających do projektowanego przedszkola wynosi 100
(przedszkole czterooddziałowe, 25+25+25+25 dzieci).Dzieci przebywające
w przedszkolu będą korzystać z trzech posiłków dziennie, tj. ze śniadań,
obiadów i podwieczorków. Ciepłe posiłki będą dostarczane do przedszkola
przygotowane w termosach i wydawane w kuchni przedszkolnej.
Przewiduje sie zatrudnienie 12 osób (same kobiety), w tym personel administracyjny
2 osoby, personel pedagogiczny 8 osób, personel zespołu żywienia 2 osoby.

Program użytkowy:





























II.

wiatrołap
korytarz
pokój biurowy – sekretariat
pokój biurowy - gabinet dyrektorski
hol z szatniami dzieci
sala zajęć (grupa 25 dzieci)
sanitariat dzieci
skład leżaków
sala zajęć (grupa 25 dzieci)
sanitariat dzieci
skład leżaków
przedsionek kuchenny
sanitariat personelu kuchennego
zmywalnia
kuchnia
kotłownia
sala zajęć (grupa 25 dzieci)
sanitariat dzieci
skład leżaków
sala zajęć (grupa 25 dzieci)
sanitariat dzieci
skład leżaków
sanitariat dla osób niepełnosprawnych
pomieszczenie czystości
pokój personelu
sanitariat personelu
sala zajęć ruchowych
gabinet pielęgniarski

ZAKRES TECHNICZNY OFERTY:
-

Konstrukcja:

moduły Metalplast Komfort zbudowane są na bazie samonośnej konstrukcji
stalowej wykonanej z kształtowników stalowych, zimnogiętych. Wszystkie
elementy konstrukcji są spawane i skręcane oraz zabezpieczone antykorozyjnie
i przeciwpożarowo farba FLAME STAL R30. Konstrukcja z blachy 5mm grubości.
Kolor RAL 7039 szary kwarcowy.

-

Ściany:

zewnętrzne z płyty warstwowej ruukki SP2B PIR 80 z wypełnieniem
poliizocyjanurowym, w układzie pionowym, współczynnik przenikania ciepła
U = 0,26 W/m2K, izolacyjność akustyczna właściwa RA1 = 24 dB.
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zastosowano ścianki do zabudowy
podejść instalacyjnych z płyty warstwowej ruukki SP2B PIR 80 z wypełnieniem
poliizocyjanurowym, w układzie pionowym.
Ściana kotłowni z płyty warstwowej ruukki SPB W 100 z wypełnieniem z wełny
mineralnej, w układzie pionowym, odporność ogniowa EI60.
Okładzina wewnętrzna ścian (z wyjątkiem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
kuchennych, gospodarczych, technicznych) z płyt GKB gr. 12,5 mm mocowana
bezpośrednio na płytach warstwowych, Płyty GK szpachlowane, szlifowane
i malowane farba dyspersyjna akrylowo-lateksowa w kolorze RAL 9015 kremowym.
Okładzina elewacji z deski włókno-cementowej Euronit Cedral gr. 10 mm,
mocowanej bezpośrednio na płytach warstwowych. Kolor S32 pomarańczowobrązowy, opcjonalnie dopuszcza się S33 czerwony lub S30 brązowy.

-

Ścianki działowe: z płyty warstwowej ruukki SPB W 80 z wypełnieniem z wełny mineralnej, w układzie
pionowym, izolacyjność akustyczna właściwa RA1 = 32 dB.
Płyty warstwowe w kolorze RAL 9015 kremowym.
Okładzina wewnętrzna ścian (z wyjątkiem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
kuchennych, gospodarczych, technicznych) z płyt GKB gr. 12,5 mm mocowana
bezpośrednio na płytach warstwowych, Płyty GK szpachlowane, szlifowane
i malowane farba dyspersyjna akrylowo-lateksowa w kolorze RAL 9015
kremowym.
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-

Dach:

Stropodach; poszycie z blachy stalowej grubości 1,5 mm w kolorze RAL 7035
jasnoszarym, izolacja wełna mineralna Ursa SF 32 Platinum gr 120 mm,
paroizolacja z folii PE, współczynnik przenikania ciepła U = 0,25 W/m2K.
Sufit podwieszany Ecophone Gedina A z profilem widocznym, klasa pochłaniania
dźwięku A, kolor biały. W salach, pomieszczeniach biurowych i ciągach
komunikacyjnych dla podniesienia standardu estetycznego zaleca sie
zastosowanie sufitu Ecophone Gedina E z profilem częściowo ukrytym.
W pomieszczeniach technicznych i gospodarczych dopuszcza się zastosowanie
sufitu z płyty wiórowej laminowanej o grubości 16 mm, kolor biały.

-

Podłoga:

wykonana warstwowo: blacha denna o grubości 0,55 mm, obustronnie
ocynkowana pokryta powłoką poliestrową, izolacja wełna mineralna Ursa SF 32
Platinum gr 120 mm, płyta OSB o grubości 22 mm (pod natryskiem sklejka),
współczynnik przenikania ciepła U = 0,25 W/m2K.
Wykończenie posadzek wykładzina PCV. Styk posadzki ze ścianą systemowe
z zachowaniem zaokrąglonego profilu. W sali zajęć ruchowych i pomieszczeniach
biurowych wykładzina dywanowa.
Opcjonalnie w salach zajęć grupowych można zastosować wykładzinę dywanową,
a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych płytki ceramiczne z zastosowaniem
elastycznego kleju i fugi.

-

Stolarka:

stolarka okienna: wykonana z profili PCV z przekładką termiczną, w kolorze
RAL 9039 szarym kwarcowym, przeszklona szkłem zespolonym, od wewnątrz
szyba bezpieczna, współczynnik przenikania ciepła U = 1,6 W/m2K.
Ścianki przeszklone z drzwiami zewnętrznymi i wewnętrznymi w ciągach
komunikacyjnych z profili ALU, w kolorze RAL 9039 szarym kwarcowym.
Ścianki zewnętrzne z przekładką termiczną, przeszklone szkłem zespolonym,
szyba bezpieczna, współczynnik przenikania ciepła U = 1,6 W/m2K.
Drzwi do kotłowni zewnętrzne stalowe, w kolorze RAL 9039 szarym kwarcowym,
o odporności ogniowej EI30.
Drzwi wewnętrzne drewniane płytowe gładkie z ościeżnicą obejmującą,
laminowane, kolor czereśnia.
Drzwi wewnętrzne do kabin w toaletach drewniane płytowe gładkie, laminowane,
kolor czereśnia.

Stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi w salach zajęć wynosi 1 : 3.
-

Inst. wentylacyjna:
•
•
•
OPCJA 1

-

–

Inst. grzewcza:

grawitacyjna w całym obiekcie – ścienne kratki wentylacyjne
wentylator elektryczny TURBO 120 z żaluzją
wentylator elektryczny dachowe

5 szt.
6 szt.

wszystkie pomieszczenia z wyjątkiem kotłowni wyposażone w automatycznie
włączaną wentylację mechaniczną z rekuperacją. Ilość wymian powietrza
wynika z obliczeń uwzględniających ilości ciepła i wilgoci wydzielanych
przez urządzenia i ludzi.
Ponadto wentylacja grawitacyjna, ścienne kratki wentylacyjne.
Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wyposażone
2
w kratkę wentylacyjną o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m .
źródło ciepła to dwufunkcyjny piec gazowy z zamkniętą komorą
spalania o mocy do 60 kW, umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu
kotłowni. Kotłownia wyposażona w wentylacje grawitacyjną, drzwi zewnętrzne
(EI30) oraz otwierane okno.
Pomieszczenia wyposażone w grzejniki C.O. stalowe płytowe konwektorowe
z termostatami. Ze względów bezpieczeństwa specjalne obudowy dla wszystkich
grzejników C.O. znajdujących sie w salach, w których przebywają dzieci oraz
w traktach komunikacyjnych. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
grzejniki drabinkowe.
Rozprowadzenie instalacji C.O. niewidoczne w przestrzeni technicznej.
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-

Inst. elektryczna:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-

Inst. sanitarna:

-

Inne:
•
•
•

•

rozdzielnia elektryczna TG
rozdzielnia elektryczna TP
rastry
oprawa Dowlist
świetlówka elektryczna
moduł awaryjny
oświetlenie ewakuacyjne
zasilanie wentylatora
wyłącznik elektryczny
gniazdo elektryczne 220V

1 szt.
10 szt.
118 szt.
22 szt.
14 szt.
28 szt.
7 szt.
20 szt.
40 szt.
70 szt.

źródłem ciepłej wody użytkowej jest dwufunkcyjny piec gazowy z zasobnikiem.
W zespołach sanitarnym dzieci umywalki i miski ustępowe o zmniejszonych
wymiarach np. w oparciu o serie Koło Nova Top, natrysk składający się
z płytkiej miski umieszczonej na wysokości 45 cm od podłogi.
Pomieszczenie porządkowe wyposażone w zlew umieszczony
na wysokości 45 cm. W zmywalni zlewozmywak 2-komorowy.
Rozprowadzenie instalacji wodnej w przestrzeni technicznej i pomiędzy
ścianami działowymi. Prowadzenie instalacji kanalizacyjnej w przestrzeni
pod posadzkowej. Na instalacji zawory napowietrzające

świetlik stały 1000 x 1000 mm
3 szt.
kierownik budowy
OPCJA 2 – projekt architektoniczno-budowlany pełno-branżowy w zakresie
wymaganym przepisami. Nadzór autorski głównego projektanta
(3 wizyty na miejscu budowy). Projekt architektoniczno-budowlany
oparty na rozwiązaniach systemowych modułów typu Metalplast
Komfort Plus w zakresie konstrukcji będzie się odwoływał do
opracowań konstrukcji tego systemu, będących w posiadaniu
firmy Metalplast Oborniki. W zakresie rozwiązania posadowienia
budynku zostanie przyjęty prosty model warunków geotechnicznych
(kategoria I).W projekcie zostanie określony zakres możliwych
zmian adaptacyjnych.
OPCJA 3 – fundamenty – ławy betonowe, wylewane bezpośrednio w gruncie,
zbrojone podłużnie, standardowo czterema prętami o średnicy 12 mm,
niezbędne do posadowienia obiektu,
bez przyłączy i zagospodarowania przestrzeni w około budynku
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III.

RYSUNKI I WIZUALIZACJE PRZEDSZKOLA
a) rysunek nr 1 rzut przyziemia
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b) wizualizacja nr 1

c) wizualizacja nr 2
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d) rysunek nr 2 elewacje 1

e) rysunek nr 3 elewacje 2
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f)

rysunek nr 4 elewacje 3

g) rysunek nr 5 elewacje 4

8 / 10

IV.

OFERTA CENOWA:
Obiekt modułowy o pow. 540,00 m2
Cena obiektu

1 198 000,00 zł

Montaż z dźwigiem

49 000,00 zł

Transport

23 000,00 zł

Razem

1 270 000,00 zł

OPCJA 1 – wentylacje mechaniczna z rekuperacją
OPCJA 2 – projekt budowlany

41.000,00 zł

OPCJA 3 – fundamenty (bez przyłączy)

90.000,00 zł

Termin wykonania:
Warunki płatności (do uzgodnienia):
Termin ważności ceny ofertowej:
Gwarancja:

V.

120.000,00 zł

8-10 tygodni od daty złożenia zamówienia, wpłaty zadatku oraz potwierdzenia
zakresu technicznego + montaż na miejscu
do uzgodnienia
30 dni od daty oferty
36 miesięcy na obiekt; gwarancja producenta na zamontowany sprzęt i
urządzenia (zgodnie z kartą gwarancyjną)

UWAGI:
Pismo niniejsze nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz stanowi jedynie zaproszenie do
zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu Cywilnego
− Odnośnie informacji na temat materiałów przedstawionych w zakresie technicznym oferty proszę o kontakt
z Działem Handlowym
− Powyższa oferta jest objęta tajemnicą handlową. Nie wyraża się zgody na udostępnianie jej osobom trzecim.
− Istnieje możliwość samodzielnego odbioru obiektu przez Zamawiającego
− Powyższe ceny nie obejmują:
• podatku VAT
• wentylacji innej niż przedstawiona w wycenie
• kosztów budowy (ochrona, prąd, woda itp.)
• wstrzymań płatności
• wykonania:
- wykonania fundamentów
- adaptacji projektu
− Rozpoczęcie produkcji uwarunkowane jest:
• złożeniem zamówienia zgodnie z przedstawioną ofertą,
• podpisania zamówienia przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań,
• przedstawieniem zabezpieczenia transakcji (weksel, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa itp.),
• dostarczeniem dokumentów rejestrowych KRS, REGON, NIP
−

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty.

STOP GRZYB

STOP UTRATA CIEPŁA
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STOP OGIEŃ

VI.

KONTAKT

Wszelkie wątpliwości lub pytania na temat przedszkoli w systemie zabudowy modułowej produkcji
Metalplast Oborniki prosimy kierować do:
Szef sprzedaży Roman Klimas
tel.: (+48 61) 29 76 357
kom.: (+48) 0 660 455 433
r.klimas@mostostal.wroc.pl
Kierownik regionu Hubert Fryczyński
tel.: (+48 61) 29 76 356
kom.:(+48) 0 604 455 752
h.fryczynski@mostostal.wroc.pl
Kierownik regionu Adam Hadyński
tel.: (+48 61) 29 76 361
kom.: (+48) 0 604 597 017
a.hadynski@mostostal.wroc.pl
Doradca Handowo-Techniczny Mieczysław Gajewy
tel.: (+48 61) 29 76 372
kom.: (+48) 0 606 484 417
m.gajewy@mostostal.wroc.pl
Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej:
http://www.metalplast-system.pl
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