
Cz@i C 
Karta zmian propozycji zadania 

W trakcie analizy propozycji zadania, za znoda autoralbw dokonano nastqpujqcych zmian 
(pros-.? uzupelnit poniisze punkty wpisujqc, jeili zajdzie taka potrzeba, sformulowania po zmianie): 

1. Tytul zadania 

Po wniesieniu zmiany przez Autora do tytul zadania punkt 1 .otrzymuje brzmienie: 

,,Strefa Kultury Kina Charlie: Rewitalizacja budynku Kina Charlie wraz z podw6rkiem 
na posesji Piotrkowska 2031205 oraz zaadaptowanie go dla potneb seniordw oraz os6b 
niepelnosprawnych - I etap". 

2. Lokalizacja zadania 
bez zmian 

3. Czy zmiana w okreileniu lokalizacji zadania wplywa na koniecznoit przypisanie zadania 
do innego jego rodzaju? (np. zmiany lokalizacji z osiedla X na osiedle Y albo zmiany 
z zadania osiedlowego na ponadosiedlowe; w przypadku takiej zmiany prosimy o pilny 
kontakt z Biurem ds. Partycypacji Spoiecznej w Departamencie Komunikacji Spo!ecznej 
i Zdrowia Urzgdu Miasta Eodzi) 

x NIE (przejd do pkt. 4) 

TAK (podaj nazwy karegorii zadania po zmianie) 

PONADOSIEDLOWE 

OSIEDLOWE ...... . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. ... . .. .. . ..... .. 
(nazwa osiedla po zmianie lokalizacji) 

4. Krotki opis zadania z jego elementami skladowymi 

bez zmian 

5. tqczne koszty szacunkowe brutto zadania - 960 000 zl 
Autor zadania do etapu pienvszego tego zadania zaproponowal ograniczenie jego zakresu do 
podanego w poniiszej tabeli. 



Punkt 5 otrzymuje brzmienie: 
7.) 

6. Inne zmiany w zadaniu (jakie?) 
b r ak 

Skladowe czqSci zadania 
1. Opracowanie dokumentacji technicznej (oneczenie, 
inwentaryzacja, PT braniowe, kosztorysy inwestorskie 
braniowe) 
2.Remont dachu wraz z ociepleniem (styropapa) oraz 
modernizacja Bwietlika, wymiana obr6bek blacharskich, 
obr6bek ogniomur6w, uponqdkowanie pion6w 
spustowych 
3. Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem 
oBwietlenia awaryjnego oraz rozdzial instalacji 
elektrycznej na poszczeg6lnych ukytkownik6w 
4.Wymiana drzwi wejBciowych (od str. ul. 
Piotrkowskiej- szt. 2, od str. al. KoSciuszki szt. 2) na 
przystosowane dla os6b niepelnosprawnych 
5. roboty niepnewidziane 

LACZNIE 

L s . 0 6  .Dl6 t b d i ,  dnia .................. .. . 

Szacunkowe koszty brutto 
110 000 zl 

430 000 zl 

190 000 zl 

80 000 zl 

150 000 zl 


