
 

 

 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Mix Iwona Łukasiewicz 
ul. Lubelska 3 
24-160 Wąwolnica 
NIP: 7161953341 
REGON: 060026085 
 

Lublin, ………………..………………… 
 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Rozpoznanie rynku u potencjalnych wykonawców usługi: „Prace adaptacyjno-wykończeniowe 
pomieszczeń na potrzeby Klubu dziecięcego” oraz „Adaptacja łazienek na potrzeby klubu, zakup 
i montaż”, w projekcie „RODZIC PRACUJĄCY” nr projektu 120/RPLU.09.04.00-06-0033/17 w ramach 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi 
Priorytetowej: 9 Rynek pracy, Działania: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.  
 
SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: 
adres mailowy: nspmontessori@gmail.com, kontakt@edukacjamontessori.eu,  
adres do korespondencji: Iwona Łukasiewicz, ul. Nadbystrzycka 162, 20-506 Lublin 
 
TERMIN ZAKOŃCZENIA ROBÓT:  
31.12.2018 r. 
 
WYMAGANIA DODATKOWE:  
odbiór robót przez inwestora oraz Nadzór Budowlany, Sanepid 
 
1. PRACE ADAPTACYJNO-WYKOŃCZENIOWE POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY ŻŁOBKA: 

1. panele w salach i sypialni 170 m2 (materiał + robocizna), 
2. terakota (łazienki, korytarz, szatnia, częściowo w salach, pokój socjalny, gabinet, 

brudownik/porządkowy, wiatrołap) razem  190m2 (materiał + robocizna), 
3. glazura (łazienki, zaplecze gastronomiczne w wysokości do 2m) razem 200m2 (materiał + 

robocizna). 
 
2. ADAPTACJA ŁAZIENEK NA POTRZEBY  ŻŁOBKA, ZAKUP I MONTAŻ: 

1. umywalki dla dzieci- 12sz,  
2. baterie umywalkowe 12szt,  
3. kabina prysznicowa z panelem i z brodzikiem – 1 komplet, 
4. sedesy dla dzieci i deski sedesowe- 12szt. 

 
 

Wstępna cena ofertowa brutto za PRACE ADAPTACYJNO-WYKOŃCZENIOWE 
POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY ŻŁOBKA: 

 
1. panele w salach i sypialni 170 m2 (materiał + robocizna), cena brutto:……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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2. terakota (łazienki, korytarz, szatnia, częściowo w salach, pokój socjalny, gabinet, 

brudownik/porządkowy, wiatrołap) razem  190m2 (materiał + robocizna), cena brutto:……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. glazura (łazienki, zaplecze gastronomiczne w wysokości do 2m) razem 200m2 (materiał + 

robocizna), cena brutto: ………………………………………………………………………………………………………. 

 

RAZEM CENA BRUTTO: ………………………………………………………………………………………… 

 

Wstępna cena ofertowa brutto za ADAPTACJĘ ŁAZIENEK NA POTRZEBY ŻŁOBKA, 
ZAKUP I MONTAŻ: 

 
1. umywalki dla dzieci- 12szt, cena brutto: ……………………………………………………………………………….  

2. baterie umywalkowe 12sz, cena brutto:…………………………………………………………………………………  

3. kabina prysznicowa z panelem i z brodzikiem – 1 komplet, cena brutto: ……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. sedesy dla dzieci i deski sedesowe- 12szt, cena brutto: ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

RAZEM CENA BRUTTO: ………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................. 
 
 
Adres Wykonawcy: …………….…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
.................................................................................. 
(czytelny podpis Wykonawcy) 
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