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 Koszalin, 07.03.2017 r. 

 

 

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku 

 

dotyczące ustalenia rynkowej ceny zakupu sprzętu gospodarstwa domowego stanowiącego wyposażenie 

i umeblowanie mieszkania treningowego i wspomaganego 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, 

- sprzęt wolny od wad fabrycznych, 

- podana kwota powinna być kwotą brutto, 

- w przypadku kosztu transportu należy wydzielić go w odrębnej pozycji. 

 

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: sprzętu stanowiącego umeblowanie/wyposażenie 
mieszkania 

Imię i nazwisko / firma  

 Telefon kontaktowy  

Data, podpis  

 

 



 

 
 

 

Wykaz sprzętu stanowiącego umeblowanie/wyposażenie mieszkania 

  
cena 
brutto   

cena 
brutto   

cena 
brutto   

cena 
brutto 

krzesło   
stół 
rozkładany   

szafa 3 
drzwiowa   

szafa 2-
drzwiowa   

komoda 2-
drzwiowa   

nastawka 
szafy 1 
drzwiowej 
(szafka 
ścienna)   

łóżko 1 
osobowe   sofa 3-osobowa   

półka   zmywarka   
chłodziarka 
(lodówka)   szafka na buty   

płyta indukcyjna   
bateria 
kuchenna   pralka   frytownica   

pościel    kuchnia   
blat kuchenny 
(4m)   

pojemnik na 
suchą żywność   

kołdra   

komplet 
naczyń (4 
szt.)   podgrzewacz   chochla do zupy   

poduszka   ława (stolik)   
szafka 
łazienkowa   

łopatka 
kuchenna   

lampa 
podłogowa   piekarnik   narożnik   

tłuczek do 
mięsa   

lampa 
wisząca/sufitowa   blender   

pochłaniacz 
(okap)   trzepaczka   

naczynie 
żaroodporne   tarka   komplet 3 noży   

uchyt na papier 
toaletowy   

garnek z 
pokrywką   

wyciskacz do 
czosnku   

deska do 
krojenia   kubek   

miska szklana   
otwieracz do 
konserw   miska ceramika   

komplet 
sztućców (24 
szt.)   

serwis (18 szt.)   durszlak   
szczotka 
toaletowa   szklanka   

poduszka na 
krzesło   dzbanek   zegar   koc   

Ścierka 
kuchenna   

Podkładka 
kuchenna   

zlew 1 -
komorowy   filtr węglowy    

prześcieradło 
 

Bateria 
umywalkowa 

 
mop 

 
patelnia   

pufa 
       


