
1. Tyfut zadania (do 15 wyrazh) 

............ Strefa Knltmry Kina Charlie: RMtaLk@dli Bileti Kim Cbiarfie 
wraa; z pdw6tbrJem n-sr f PbkErawska B 6 3 m  m z  zrrjrkds-mrie go 

.............. dla potmb arenlor6w m z  os6b niep&mp~-ilwnych.. 

2. Lokalizacjrr zadania (numer drialki, rodzaj wlanoici i nazwe mk&a do ktdrego nal* dana &idAa 
mozna spruwdziC na rnapce dostppnej przez link na stronie w w r w . 4 0 d ~ p ~ ~ u b y ~ ~ U I  7) 

...... Dzielnica: ~r6dmie~cie; dzi* $8-21 -17; jednostka polm0Cnicz.a: kbt&hdm-. .......... 

3. Rodzaj zglasmnego zahnir: 

PONADOSIEDLOWE 

4. Kr6tki opis zadania wraz z jego elementami skladowymi, np. Ile ;lawek ile i jakich 
drzew ma zostaC uwzglgdnione (do 60 wyrazow) 

Projekt dotyczy modernizacji budynku Kina Charlie, ktbrego zadaniem jest upowszechnianie 
kultury, edukacji oraz zwiekszanie uczestnictwa w kulturze senior6w, dzieci i mlodzieiy, 
rodzii wielodzietnych, a tak2e dostosowanie budynku dla potrzeb os6b niepebsprawnych. 
W zabytkowym, wyeksploatowanym budynku, chcemy stwwzyC nowoczesne miejsce, ktore 
nazwalihny Stref? Kultary Kina Charlie, azyl dla kaneser6w sztuk i twbrdw nkzaleknych. 
Inkubator kultury i miejsce kreatywne, w kt6ryrn dziatanie I q z y  siq z edukacjq, a tw6rcze 
myilenie z odkrywaniem nowych horyzont6w. Cala nieruchomo66 jest Sci4le zwiqzana z 
poprzernyslowym i zabytkowyrn charakterem Lodq W o h i e  miqcbpmjexmym, firma 
belgijska, w Tomaszowie Mazowieckim, wybudow&a pierwsq w Polsce Fabrykq Wkjkien 
Sztucznych. CaioSC stanowi ciekawy kompleks modernistycznego budownictwa 
przemyslowego w Lodzi. Rewitalizacja Stre@ Kultuay Kina Charlie dokoficzylaby proces 
odnowy tego miejsca, kt6re jest gwiadectwem 16dzkiej kultury i to2smSci. W BO' startujemy 
po raz czwarty. 



5. Szacnnkowe koszty brutto zadania: 

Skladowe c&ci zadania 

1.Opracowanie dokmentacji technicvlej (orzeczenie, 
inwenraryzacja, PT braniowe, kosdorysy inwesiorskie bruntowe) 

2.Remont dachu wraz z ociephniem (styropnpa) oraz 
modernizacja Swietlika, wym'ana obrdbek blacharskich, ~brdbek 
ogniomurdw, uporzqdk~wanie pionbw spustowyck. Podniesienie 
stropu w c#ci budynku dla poprawienia jegofunAcjonalno9~2 

3. Remami elcwacji wraz z wpd'anq slolarki ukie~nej, ifmvisrwej, 
renrontrr scbodbw, wybnanie, podjmddw, wyminna kand imj i  
deszcmwej, wykonanie izodacji pionowej fundarnenthv od strony 
zewnqtrznej budynku Termomodernizacja elewacji bocznej i 
lylnej oraz montat windy cUn niepelnosprawnych. Doprowadzanie 
bieiqcej wody do bullynku. 

4. Wykonanie i monta2pochvbjnyck drzwi wejJciowych (srruk. 3). 

5. Zabezpieczenie przeciwko ptactwu (gdpbie) nn wszysfkklt 
parapetach 

6. Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem 
oSwEc1knia awnryjnego oraz rozdziat instalacji no 
poszczepdinych e t k o  wn'ikdw 

7. Atew&lizacja podwdrzu (jdo2enic kostki) wraz z reku.?@wacjq 
zlefenb 

8. Roboty nieprzewidziane w wviej wyrnienionym znkresie 

LACZR'IE: 

Szacnnkowe koszty brntto 

118 000 d 

430 000 d 

950 000 d 

44 000 zl 

8 600 zl 

140 000 zl 

120 000 d 

100 000 d 

1 902 600,OO z l  


