Załącznik nr 1
Przeprowadzka obejmuje zawartość magazynu kostiumów, dekoracji oraz
wyposażenie stolarni na poziomie parteru i antresoli w budynku Teatru Ateneum,
ul Jaracza 4 w Warszawie.
Informacje dodatkowe:
1.Wykonanie usługi przeprowadzki w terminie maksymalnie 3 dni.
2.Każdego dnia zapewnienia min. dwóch samochodów transportowych (jeden
samochód ciężarowy z windą o ładowności 45m3, oraz drugi samochód dostawczy o
ładowności 20m3).
3.Zapewnienia dźwigów/wózków widłowych do przewiezienia stolarni.
4.Każdego dnia zapewnienie min. 6 – 8 wykwalifikowanych pracowników z
odpowiednim sprzętem do przewożenia rzeczy m.in. (wózki transportowe, narzędzia
do demontażu i montażu).
5.Ustalenie harmonogramu przeprowadzki z Zleceniodawcą.
6.Dokonanie demontażu i montaż wszystkich urządzeń, mebli, które nie będą mogły
być przetransportowane w całości.
7.Odpowiednie

zabezpieczenie

rzeczy

objętych

Usługą

(przenośne

szafy

garderobiane, kartony, koce ochronne, folie bąbelkowe i stretch).
8.Przewiezienie w miejsce docelowe rzeczy objętych Usługą i wypakowania zgodnie
ze wskazaniem przez Zleceniodawcę.
9.Odpowiedniego zabezpieczenia na czas przeprowadzki ciągów komunikacyjnych.
10.Zapewnienie dodatkowych wieszaków na kostiumy o długości całkowitej 15 m.
Lista rzeczy objętych przeprowadzką:
Magazyn kostiumów:
• Kostiumy teatralne na wieszakach około 45 mb wraz z wieszakami od długości
30 m.
Magazyn dekoracji:
• Dekoracje teatralne (scenografia) o kubaturze około 250 m 3
• Meble wykorzystywane w celach scenograficznych: około 100 m 3
Wyposażenie stolarni:
 Piła tarczowa REMA, 120 x 120 cm, h = 90 cm, waga ok. 200 kg + osprzęt
oddzielnie, (2 x blaty,2 x prowadnice, wózek ), waga ok. 50kg.

 Wyrówniarko – grubościówka FELDER AD951, 235 x 100 cm,
h = 90 cm, waga ok. 900 – 950 kg + osprzęt oddzielnie, (2 x prowadnice) o
wadze ok.15 kg.
 Wyciąg FELDER AF – 22, 135 x 53 cm, h = 145 cm, waga b.d. + osprzęt
oddzielnie, (filtr 135 x 50 x 50 cm), waga ok.10 kg.
 Piła taśmowa FELDER FB600, 115 x 70 cm, h = 210 cm, waga ok. 330 kg.
 Frezarka FELDERF – 700,120 x 90 cm, h = 90 cm, waga ok. 450 kg + osprzęt
oddzielnie, (osłona głowicy, pasów), waga ok 30 kg.
 Wiertarka kolumnowa, 100 x 50 cm, h = 150 cm, waga ok. 50 kg.
 Szafy metalowe 3 szt.,100 x 45 cm, h = 175 cm, waga ok. 60 kg.
 Stół montażowy 250 x 125 cm, h = 83 cm, waga ok 100 kg + blat oddzielnie
275 x 150 x 4 cm, waga ok 60 kg.
 Szafka metalowa niska 125 x 55 cm, h = 90 cm, waga ok. 30kg.
 Stolik metalowy na kółkach 100 x 55 cm, h = 90 cm, waga ok. 20 kg.

