
 

 

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

Lublin, ………………..………………… 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Rozpoznanie rynku u potencjalnych dostawców zamówienia: „Zakup wyposażenia pomieszczeń 

socjalnych” 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:  

20.12.2018 r. 

 

WYMAGANIA DODATKOWE:  

odbiór robót przez zamawiającego, certyfikaty i atesty 

 

ZAKUP WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH NA POTRZEBY ŻŁOBKA: 

1. Zmywarka – 1 szt.,  

2. Wyparzarka – 1 szt., 

3. Zlew dwukomorowy  - 3 szt., 

4. Bateria do zlewu  - 3 szt., 

5. Sedes dla dorosłych i deska – 1 komplet, 

6. Szafka łazienkowa z umywalką – 1 szt., 

7. meble kuchenne -2 zestawy, 

8. szafa przelotowa kuchenna – 1 szt., 

9. pawlacze – 5 szt., 

10. meble do gabinetu – 1komplet, 

11. szafa do pokoju socjalnego – 1 szt., 

12. szafka do pokoju socjalnego 3 szt., 

13. krzesło biurowe – 1 szt., 

14. lodówka – 1 szt. 

mailto:nspmontessori@gmail.com
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Wstępna cena ofertowa brutto za  

ZAKUP WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH NA POTRZEBY ŻŁOBKA: 
 

1. zmywarka, cena brutto: ………………………………………………………………………………………………………… 

2. wyważarka, cena brutto: …………………………………………………………………………………………………..…… 

3. zlew dwukomorowy 3szt , cena brutto: …………………………………………………………………..…………..…… 

4. bateria do zlewu 3szt, cena brutto: ……………………………………………………………………………………….… 

5. sedes dla dorosłych i deska, cena brutto: ………………………………………………………………………………… 

6. szafka łazienkowa z umywalką, cena brutto: …………………………………………………………………………… 

7. meble kuchenne zestaw 2 kpl., cena brutto: ………………………………………………………………………..…… 

8. szafa przelotowa kuchenna, cena brutto: ………………………………………………………………………………… 

9. pawlacze 5szt , cena brutto: …………………………………………………………………………………………………… 

10. meble do gabinetu, cena brutto: ……………………………………………………………………….…….……………… 

11. szafa do pokoju socjalnego, cena brutto: ………………………………………………………………………………… 

12. szafka do pokoju socjalnego 3 szt, cena brutto: ………………………………………………………………………… 

13. krzesło biurowe, cena brutto: …………………………………………………………………………………………….…… 

14. lodówka, cena brutto: ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

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

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