
PSONI Koło w Koszalinie  

          
 
 

 

 

 

                   

   

 Koszalin, 05.09.2018 r. 

 

 

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku 

 

dotyczące ustalenia rynkowej ceny zakupu sprzętu gospodarstwa domowego stanowiącego wyposażenie 

i umeblowanie mieszkania treningowego na potrzeby realizacji projektu pn. „Samodzielność – moja 

przyszłość” realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w Koszalinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,  

Numer wniosku: RPZP.07.06.00-32-K005/16 

 

Podstawowe informacje/wymagania: 

- sprzęt codziennego użytku, 

- sprzęt stanowiący wyposażenie i umeblowanie mieszkania treningowego, wspomaganego, 

- sprzęt wolny od wad fabrycznych, 

- podana kwota powinna być kwotą brutto, 

 

 

Zwracam się do Państwa z pytaniem, za jaką kwotę brutto są Państwo skłonni sprzedać wyszczególniony 

niżej towar. 

Oczekiwaną kwotę proszę wpisać do tabeli. 

  

                 Z poważaniem 

 

                             Kadra zarządzająca projektem 

rozeznanie dotyczące: 
Pościel satyna bawełna 

Cena brutto: 
 

Imię i nazwisko / firma  

 Telefon kontaktowy  

Data, podpis  

 



 

 
 

 

 

rozeznanie dotyczące: 
Prześcieradło  

Cena brutto: 
 

Imię i nazwisko / firma  

Telefon kontaktowy  

Data, podpis  

rozeznanie dotyczące: Tkanina/marika 

Cena brutto:  

Imię i nazwisko / firma  

Telefon kontaktowy  

Data, podpis  

rozeznanie dotyczące: koc 

Cena brutto:  

Imię i nazwisko / firma  

Telefon kontaktowy  

Data, podpis  

rozeznanie dotyczące: Blat roboczy 

Cena brutto:  

Imię i nazwisko / firma  

Telefon kontaktowy  

Data, podpis  

rozeznanie dotyczące: Listwa przyblatowa 

Cena brutto:  

Imię i nazwisko / firma  

Telefon kontaktowy  

Data, podpis  



 

 
 

 

 

rozeznanie dotyczące: 
Końcówka listwy 

Cena brutto: 
 

Imię i nazwisko / firma  

Telefon kontaktowy  

Data, podpis  

rozeznanie dotyczące: Narożnik wewnętrzny do listwy 

Cena brutto:  

Imię i nazwisko / firma  

Telefon kontaktowy  

Data, podpis  

rozeznanie dotyczące: Listwa szczelinowa  

Cena brutto:  

Imię i nazwisko / firma  

Telefon kontaktowy  

Data, podpis  

rozeznanie dotyczące: Szafka pod piekarnik 

Cena brutto:  

Imię i nazwisko / firma  

Telefon kontaktowy  

Data, podpis  

rozeznanie dotyczące: Zlewozmywak kuchenny 

Cena brutto:  

Imię i nazwisko / firma  

Telefon kontaktowy  



 

 
 

 

Data, podpis  

rozeznanie dotyczące: Bateria zlewozmywakowa 

Cena brutto:  

Imię i nazwisko / firma  

Telefon kontaktowy  

Data, podpis  

 

 


