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ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU 

 

Niepubliczny Żłobek Baśniowy Świat Kamila Kmita zaprasza do składania ofert cenowych na 

wykonanie prac adaptacyjno-wykończeniowych budynku przeznaczonego na żłobek w ramach 

projektu pn.: Niepubliczny Żłobek Baśniowy Świat współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 

lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 

II.PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA, Działanie 2.2 Działania na rzecz 

równowagi praca – życie według opisu zamówienia zawartego w Zapytaniu 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac adaptacyjno - wykończeniowych wraz z 

materiałami w budynku mieszczącym się w Grabówce, przy ul. Szosa Baranowicka 55A. Prace 

obejmą  2 sale o powierzchni 81m2 oraz 2 łazienki o powierzchni 25m2, wysokość 

pomieszczeń 3m2. 

 

Prace wykończeniowe: 

1. Szpachlowanie ścian i sufitów w 2 łazienkach - łącznie 125m2 

2. Malowanie dwukrotne sufitów w 2 łazienkach - łącznie 25m2 

3. Malowanie dwukrotne ścian farbą powyżej 2m w 2 łazienkach - łącznie 35m2 

4. Ułożenie glazury w łazienkach do wysokości 2m - 65m2 

5. Ułożenie terakoty na podłogach w dwóch łazienkach - 25m2 

6. Szpachlowanie ścian i sufitów w 2 salach - łącznie 249m2 

7. Malowanie dwukrotne sufitów w 2 salach - łącznie 81m2 

8. Malowanie dwukrotne farbą ceramiczną ścian - łącznie 168m2 

9. Ułożenie wykładziny trudnopalnej w 2 salach o łącznej powierzchni 81m2 

10. Montaż wymaganego oświetlenia wraz z materiałami 35 punktów 

11. Montaż 4 umywalek z bateriami wraz z zakupem materiałów 

12. Montaż 2 brodzików do sterylizacji nocników z bateriami wraz z zakupem materiałów 

13. Montaż 2 brodzików z bateriami wraz z zakupem materiałów 

14. Montaż 4 zestawów ustępowych wraz z zakupem materiałów 

 

Wykonawca zapewnia niezbędne narzędzia do wykonania zamawianych prac wraz z 

materiałami, które ustala z Zamawiającym, w tym: kolory farb do poszczególnych 

pomieszczeń; kolor wykładziny; rodzaj, wymiary, faktura oraz kolor glazury i terakoty. 
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II. Ofertę dostarczyć osobiście na adres ul. Szosa Baranowicka 55A, Grabówka lub 

przesłać na adres mailowy: sekretariat@biasniowy-swiat.pl do 13 sierpnia do 

godziny 15.00 

III. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Oferta powinna być podpisana 

przez osobę upoważnioną. 

IV. W ofercie proszę o podanie ceny brutto. 

V. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: odpowiedzi na wybraną ofertę; do 

negocjacji warunków oferty; a także rezygnacji z zamówienia bez podania 

przyczyny. 

VI. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

VII. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak 

również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Usługa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


