
 
     Lucynów Duży, 5 listopada 2018 r. 

 
 

Rozeznanie cenowe rynku w sprawie zakupu materiałów budowlanych 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  niezbędnych  
materiałów z przeznaczeniem na adabtację budynku pod Żłobek Jadwinia w Lucynowie Dużym dla dzieci 3 lat.   
 

I. Zakup płyt gips-karton na powierzchnie pionowe oraz sufit podwieszany 

1. Płyty gips-karton   

2. Płyty gips-karton na sufit podwieszany  

3. Profile do płyt gips-karton  

4. Profile stalowe do sufitu  

5. Zaprawa szpachlowa do sufitu  

6. Wkręty do płyt  

7. Złącze kątowe 

8. Łącznik  

9. Paca zębata oraz gładka  

10. Gładź 

11. Siatka ścierna 

l.p Nazwa  materiałów Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia 

Cena (netto) za materiał  

3 Płyty gips-karton 12,5x1200x3000 27 szt  

6 Profile do płyt gips-karton 44 szt  

7 Profile stalowe do sufitu 80 szt  

8 Wkręty do płyt 3x40 UTW. 1 komp  

9 Wkręty do płyt 6x120 UTW 1 komp  

10 Wkręty do płyt6x140 UTW 2 komp  

11 Wkręty do płyt 4x45 UTW 1 komp  

12 Wkręt fosfat. drewno 1 komp  

13 Wkręty do płyt 6x40 UTW 1 komp  

14 Wkręty do płyt 60x90 UTW 1 komp  

15 Wkręty do płyt 3,5x25 UTW 1 komp  

16 Zaprawa szpachlowa 20 szt.  

17 Złącze kątowa 70/70/2,5/55 10 szt  

18 Złącze kątowe 105/105/3,0/90 3 szt  

19 Złącze kątowe 90/90/2,5/65 14 szt  

21 Paca zębata 1szt  

22 Paca gładka 1 szt  

23 Gładź  2 szt.  

24 Siatka ścierna 4 szt.  



 
 
Termin realizacji usługi:  do 13 listopada 2018 r. 

 

 

Całkowity koszt zakupu  materiału do prac adaptacyjnych w żłobku Jadwinia 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 


