
 

     Lucynów Duży, 02.04.2019r. 
 

Załącznik nr 1  
 

Rozeznanie cenowe rynku w sprawie zakupu mebli i wyposażenia do adaptacji budynku 
pod żłobek Jadwinia w ramach projektu „Żłobek na start” realizowanego na podstawie 

Poddziałania 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących 
opiekę nad dziećmi do lat 3, Działania 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności 

zawodowej. nr umowy RPMA.08.03.01-14-9647/17-00 
 
 

 
 
W związku z realizacją ww. projektu uprzejmie proszę o wskazanie propozycji cenowej zakupu  
niezbędnego wyposażenia do sali zabaw do Żłobka Jadwinia dla dzieci do lat 3 w Lucynowie 
Dużym. 

 
Zakup wyposażenia do sali zabaw do żłobka Jadwinia: 
 

1. Lalka do zabawy 
2. Wózki dla lalek 
3. Pluszaki  
4. Zabawkowa kuchnia 
5. Zestaw naczyń dla lalek 
6. Klocki miękkie 
7. Basen z piłeczkami 
8. Klocki piankowe 
9. Bujaki  
10. Kojec  
11. Branki  
12. Krzesło do karmienia 
13. Regał  na zabawki i materiały dydaktyczne 
14. Domek  
15. Domek dla lalek 

 

l.p. Nazwa  materiałów Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia 

Cena (netto) 
 

1 Lalka do zabawy 5 szt.   

2 Wózki dla lalek 3 szt.  

3 Pluszaki  15 szt.  

4 Zabawkowa kuchnia 1 szt.  

5 Zestaw naczyń dla 
lalek 

1 komplet  

6 Klocki miękkie 3 zestawy, różnokolorowe, w 1 zestawie po 
min 10 sztuk 

 

7 Basen z piłeczkami  1 komplet., kolorowe, wymiary min: 
140x140 cm, w zestawie z piłeczkami o 
średnicy min 6 cm, w ilości nie mniejszej 
niż 1500 szt. 

 



8 Klocki piankowe 1 komplet, min 10 sztuk w komplecie, 
wymiary najmniejszych elementów nie 
przekraczające wym. 30x30x15 cm 

 

9 Bujaki  5 szt., wzory dla dziewczynek i chłopców, 
kolorowe, wytrzymały materiał na ścieranie 
i czyszczenie 

 

10 Kojec  3 szt., wymiary wewnętrzne min 60 x 30 x 
48 cm, mile widziany miękki materiał 

 

11 Bramki modułowe  Łączna długość nie mniejsza niż 4 m, 
wysokość min 50 cm, możliwość 
dowolnego składania modułów, mile 
widziane różnego rodzaju przesuwaki, 
ruchome figury 

 

12 Krzesło do karmienia 3 szt., w zestawie tacka i pasy zapewniające 
ochronę, max obciążenie nie mniejsze niż 
15 kg 

 

13 Regał  na zabawki i 
materiały 
dydaktyczne 

Zestaw regałów o łącznej długości min 3 
metry, zróżnicowanej wysokości, 
częściowo z drzwiczkami, kolorowe 

 

14 Domek 1 szt., manipulacyjny, kolorowy, 
rozwijający motorykę małą 

 

15 Domek dla lalek 1 szt., drewniany lub plastikowy, z 
wyposażeniem 

 

 
Termin odpowiedzi:  do 09.04.2019 r. 
 
Miejsce realizacji usługi: Żłobek Jadwinia, Lucynów Duży 
 
Całkowity koszt zakupu  wyposażenia wynosi ………………….. zł netto 
……………………………………………………………………………….. (słownie) 
 

Kwota podana powyżej powinna zawierać wszystkie dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy.  
 
Niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów, a jedynie jest rozeznaniem cenowym 
niezbędnym do szacowania zamówienia i stanowi dowód na zachowanie uczciwej konkurencji.  
 
 
 

 
…………………………. 

Data i podpis 


