ZAPYTANIE CENOWE
z dnia 09.07.2019 r.
Gmina Miasto Złotów/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie jako Beneficjent projektu
„Kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych w Złotowie” zaprasza
do złożenia WYCENY na wykonanie przedmiotu niniejszego zapytania.
Zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 przedmiotowe zapytanie cenowe ma na celu potwierdzenie,
że dana usługa zostanie wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.
1. ZAPYTUJĄCY

Zapytujący:
Nazwa
Forma prawna
Numer REGON
Numer NIP

Gmina Miasto Złotów/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Złotowie
gminne samorządowe jednostki organizacyjne
004611887
767 129 24 30

Dane teleadresowe Zapytującego:
Adres do korespondencji
Ul. Królowej Jadwigi 54
77-400 Zlotów
E-mail
mops@mopszlotow.pl
Tel.
67 263 30 34
Godziny pracy
Poniedziałek 8.00-16.00, wt.- pt. 7.00-15.00
Osoba
do
kontaktu Kokowska Aleksandra
(przedstawiciel Zamawiającego)
67 263 30 34 w.26
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA
2.1 Przedmiot zapytania – informacje podstawowe
Opis Projektu

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w
celu realizacji projektu Kompleksowy program wsparcia osób
niesamodzielnych i niepełnosprawnych w Złotowie” nr
RPWP.07.02.02-30-0094/17, dofinansowanego ze źródeł
programu WRPO na lata 2014-2020, Działanie 7.2. Usługi
społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i
zdrowotne - projekty konkursowe
Zwięzłe
określenie Przedmiotem zamówienia jest zakup mebli i wyposażenia do
przedmiotu zamówienia
nieruchomości przeznaczonych na Klub Seniora oraz
mieszkanie wspomagane w projekcie „Kompleksowy program
wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych w
Złotowie”
2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zapytania:

2.2.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup mebli i wyposażenia do nieruchomości przeznaczonych
na Klub Seniora oraz mieszkanie wspomagane zlokalizowanych w Mieście Złotów w podziale
na poniższe zadania.

Lp.

Przedmiot zamówienia

Wymiary/specyfikacja

Liczba

MIESZKANIE WSPOMAGANE
I. Zakup kanapy

II.

III.

IV.

V.

narożnej z funkcją spania
i pojemnikiem na pościel,
wymiar około 150 cm x 240
cm
Zakup lamp wraz z 4 sztuki (łazienka,
montażem
przedpokój, pokój, aneks
kuchenny) oraz zakup
kinkietu do łazienki lub
lustra z oświetleniem
Zakup mebli kuchennych wymiary ściany: około
wraz z montażem
270cm szerokość x 220cm
wysokość
Zakup okapu wraz z okap
pod
zabudowę
montażem
wiszący, wymiary: max 50
cm szerokość x 30 cm
głębokość, kolor jasny (np.
biały)
Zakup i montaż dzwonka
standard
do drzwi

VI. Zakup i montaż: wieszaka

na kurtki

Wieszak montowany na

ścianie

1 szt.

zestaw

zestaw

1 szt.

1 szt.

1 szt.

VII.

typu słupek, wymiary: max
Zakup szafki do łazienki
szerokość 30 cm, wysokość
max 170 cm
VIII. Zakup szafki na buty
orientacyjne
wymiary:
szerokość 70-90 cm x 80-90
cm wysokość x 30-40 cm
głębokość
IX. Zakup
ławki
do ze schowkiem, wymiary
przedpokoju
orientacyjne: ok. 30-40 cm
głębokość x 60-70 cm
szerokość x 40-50 cm
wysokość
X. Zakup szafki
narożna
z
półkami
wymiary: max 70 cm
szerokość
x
75
cm
głębokość, ok. 180 cm
wysokość

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

XI. Zakup

uchwytów
do Uchwyty: umywalkowy/WC
łazienki
dla
os.
z w wymiarze ok. 50-60 cm,
2 szt.
niepełnosprawnościami
uchwyt prosty ok. 80-90
cm
XII. Zakup szafy garderobianej
przesuwane drzwi typu
komandor;
orientacyjne
wymiary: szerokość 150- 1 szt.
160 cm x 40 cm głębokość
x 220-240cm wysokość
XIII. Zakup ławy/stolika
orientacyjne
wymiary: 1 szt.
50cm/60cm x 90cm/100cm
XIV. Zakup komody

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

np. po dwóch stronach
zamykane drzwiczki, na
środku szuflady, wymiary:
ok. 80-100 cm wysokości x
120-150cm szerokości
Zakup stołu i krzeseł wraz z Krzesła – 4 szt., obicie
montażem
krzeseł z eko- skóry lub
podobnego typu, nogi
krzeseł aluminiowe lub
podobnego typu, stół z
funkcją rozkładania
orientacyjne wymiary stołu
: 75 cm x 110 cm
Zakup pralki wraz z pralka klasyczna, ładowana
podłączeniem
od dołu szerokość Około 60
cm x około 60 cm
głębokość, kolor jasny (np.
biały)
Zakup lodówki
max 70 cm szerokość,
wysokość max 150 cm,
kolor jasny (np. biały)
Zakup
kuchenki szerokość max 50 cm, kolor
elektrycznej z piekarnikiem jasny (np. biały)

1 szt.

zestaw

1 szt.

1 szt.
1 szt.

XIX. Zakup

1 szt.
kuchenki kolor jasny (np. biały),
wymiary: ok. 40-45 cm
szerokość
XX. Zakup żelazka i deski do klasyczna, z podstawką pod
prasowania
żelazko, wymiary: ok. 90-95 Zestaw
cm wysokość
XXI. Zakup
czajnika pojemność ok. 1.5-1.7 litra,
1 szt.
elektrycznego
kolor jasny (np. biały)

mikrofalowej

XXII. Zakup odkurzacza

XXIII. Zakup kompletu garnków

typ workowy, pojemność
worka ok. 3 l
min. 3 garnki różnej
wielkości oraz patelnia z
pokrywką o średnicy około

1 szt.
zestaw

25-28 cm
XXIV. Zakup kompletu naczyń

XXV. Zakup sztućców

XXVI. Zakup pościeli

zestaw

zestaw

Pościel
antyalergiczna, zestaw
uniwersalna,
w
tym:
kołdra, wymiary: około
160 cm x 200 cm, 2
poduszki, wymiary: około
70 cm x 80 cm, 2 komplety
bielizny
pościelowej,
prześcieradła - 2 sztuki
orientacyjne
wymiary: 1 szt.
około 80 cm x 120 cm

XXVII. Zakup dywanu

XXVIII. Zakup telewizora

42-49 cali LCD, moduł CAM 1 szt.
lub podobnego rodzaju

XXIX. Zakup radia

XXX. Zakup

komplet na 6 osób ( serwis
kawowo-obiadowy:
filiżanki, talerzyki, talerze
płytkie, obiadowe, talerze
głębokie, miski, półmiski)
Standard, komplet na 6
osób

standard, analogowe lub 1 szt.
podobnego rodzaju
pod

standard

1 szt.

dywaników
antypoślizgowych
do
łazienki
XXXII. Zakup rolet okiennych wraz
z montażem – rolety typu
dzień/noc, odcienie: jasny
brąz, beż itp.

standard

2 szt.

Rolety okienne wymiary
okien (orientacyjne):

zestaw

wycieraczki
drzwi wejściowe

XXXI. Zakup

XXXIII. Zakup

i montaż
i syfonu do kuchni

(1) szer. 95 cm x 135 cm
wys.
(2) szer. 95 cm x 136 cm
wys.
(3) szer. 96 cm x 133 cm
wys.
zlewu zlew
jednokomorowy zestaw
pasujący do szafki 80 cm, z
okapnikiem, z baterią i
odpływem, granitowy lub
podobnego typu, kolor
jasny (np. beż, piaskowy)

KLUB SENIORA
I. Zakup kanapy

II. Zakup

nierozkładane,
osobowe

3- 2 szt.

ławy/stolika wymiary: około 80 cm

2 szt.

szerokość

kawowego
III. Zakup

min.

uchwyt

pod 49 cali - standard

1 szt.

telewizor
IV. Zakup stolik na kółkach

wymiary: około 60 cm
szerokość x 90 cm wysokość

1 szt.

V. Zakup dywanu

wymiary: max 150 cm x 180
cm

1 szt.

VI. Zakup szafy gospodarczej

do wnęki o wymiarach ok.
110 cm szerokość x 60 cm
głębokość
kolor jasny (np. biały) wraz
baterią - może być w zestawie
z szafką o wymiarach: do 40
cm głębokość, max 99 cm
szerokość
Do pokoju o wymiarach ok.
420 cm x 670 cm

1 szt.

wymiary: około 40 cm
głębokość, około 160 cm
szerokość, max 200 cm
wysokość
wymiary: max 260 cm
szerokości, typu:
dwudrzwiowa, z półkami,
zamykana na klucz

1 szt.

pod projektor i komputer

VII. Zakup umywalki wraz z

montażem

VIII. Zakup

wykładziny

dywanowej
IX. Zakup regału na książki

X. Zakup szafy na dokumenty

zestaw

1 szt.

1 szt.

XI. Zakup biurka

wymiary: około 130 cm x 1 szt.
70 cm

XII. Zakup fotela biurowego

typu: obrotowy

1 szt.

XIII. Zakup koszy na śmieci

tworzywo: plastik bądź metal
bądź podobnego rodzaju, w
tym jeden koszt zamykany do
łazienki
standard

4 szt.

XIV. Zakup łyżeczek małych

XV. Zakup

kawowego

kompletu w tym filiżanek ze
spodkiem i talerzyków
deserowych

36 szt.

36 szt.

XVI. Zakup

do w tym odkurzacz workowy, zestaw
pojemność worka ok. 3 l
oraz zestaw standardowy:
mop, wiadro, miotła
1 szt.
czajnika o pojemności min. 2,5 l

zestawu

sprzątania

XVII. Zakup

elektrycznego
XVIII. Zakup krzeseł

miękkie, tapicerowane
siedzisko i oparcie

20 szt.

min. 200 cm szerokość

2 szt.

XX. Zakup wieszaków stojących

standard

2 szt.

XXI. Zakup rolet okiennych wraz

Wymiary okien
(orientacyjne)
(1) szer. 155cm x wys. 185
cm
(2-balkon) szer. 40cm x
wys. 100cm
(3) szer. 165 cm x wys. 185
(4- łazienka) szer. 50 cm x
wys. 80 cm
(5) 2x szer. 105cm x wys.
185 cm
nierozkładane, min. 3- 2 szt.
osobowe

konferencyjnych
XIX. Zakup

stołów

konferencyjnych

z montażem

XXII. Zakup kanapy

Przybliżony termin realizacji zamówienia: do 31 lipca (termin wykonania zamówienia
może ulec zmianie- przedłużeniu)

3. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY
3.1

3.2

3.3

Wykonawca powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do
niezakłóconej realizacji przedmiotu zapytania, w szczególności niezbędne środki
techniczno-organizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał
osobowy i finansowy.
Wykonawca powinien spełniać łącznie następujące warunki:
Oferent do wykonania usługi wyznaczy osoby posiadające doświadczenie i umiejętności
umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia.
W zapytaniu cenowym nie mogą brać udziału:
Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają
uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnych
zasobów, bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić
poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania usługi.

4. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE – WYCENY – TERMIN
Odpowiedź na niniejsze zapytanie uprzejmie prosimy przesyłać do Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Złotowie drogą elektroniczną na adres e-mail Zapytującego tj. mops@mopszlotow.pl
lub składać osobiście/pocztą/poprzez kuriera w siedzibie Zapytującego, do dnia 12.07.2019 r.
do godz. 14.00 (decyduje data wpływu do Ośrodka).
Wyceny można złożyć na załączonym formularzu. W razie wątpliwości co do treści zapytania prosimy
kontaktować się z ww. osobą do kontaktu.

Załączniki:
Wycena przedmiotu zapytania – załącznik 1
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych
bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z prowadzonym
postępowaniem
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że:
•administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie,
ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400 Złotów;
•Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z procedurą rozeznania rynku dot. Zapytanie o cenę z dnia 09.07.2019 r. – zakup mebli i
wyposażenia dla nieruchomości przeznaczonych na Klub Seniora oraz mieszkanie wspomagane w
projekcie „Kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych w Złotowie”
•w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
•posiada Pani/Pan:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *;
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
•nie przysługuje Pani/Panu:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załącznik nr 1

WYCENA PRZEDMIOTU ZAPYTANIA
Dotyczy:
Zapytanie cenowe z dnia 09.07.2019. – zakup mebli i wyposażenia dla nieruchomości
przeznaczonych na Klub Seniora oraz mieszkanie wspomagane w projekcie „Kompleksowy program
wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych w Złotowie”
Składający wycenę:
Nazwa/Imię i nazwisko
Dane teleadresowe

Przedmiot zapytania zgodnie z podaną specyfikacją w zapytaniu cenowym z dnia 09.07.2019 r. mogę
wykonać (dostarczyć) za następującą cenę:

Lp.

Przedmiot zamówienia

Wymiary/specyfikacja

Liczba

MIESZKANIE WPOMAGANE
XXXIV. Zakup kanapy

narożnej z funkcją spania i
pojemnikiem na pościel,
wymiar około 150 cm x 240
cm
XXXV. Zakup
lamp
wraz
z 4 sztuki (łazienka, przedpokój,
montażem
pokój, aneks kuchenny) oraz
zakup kinkietu do łazienki lub
lustra z oświetleniem
XXXVI. Zakup mebli kuchennych
wymiary ściany: około 270cm
wraz z montażem
szerokość x 220cm wysokość
XXXVII. Zakup

okapu
montażem

wraz

1 szt.

zestaw

zestaw

z okap pod zabudowę wiszący,
wymiary: max
50 cm
1 szt.
szerokość x 30 cm głębokość,
kolor jasny (np. biały)
XXXVIII. Zakup i montaż dzwonka do
1 szt.
standard
drzwi

Cena brutto

XXXIX. Zakup i montaż:

wieszaka

na kurtki
XL.

typu słupek, wymiary: max
szerokość 30 cm, wysokość
max 170 cm
orientacyjne
wymiary:
szerokość 70-90 cm x 80-90
cm wysokość x 30-40 cm
głębokość
ze
schowkiem,
wymiary
orientacyjne: ok. 30-40 cm
głębokość x 60-70 cm
szerokość
x
40-50
cm
wysokość
narożna z półkami wymiary:
max 70 cm szerokość x 75 cm
głębokość,
ok. 180 cm
wysokość

Zakup szafki do łazienki
XLI. Zakup szafki na buty

XLII. Zakup ławki do przedpokoju

XLIII. Zakup szafki

XLIV. Zakup uchwytów do łazienki

dla
os.
niepełnosprawnościami

Wieszak montowany na
ścianie

z

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

Uchwyty: umywalkowy/WC w
wymiarze ok. 50-60 cm,
uchwyt prosty ok. 80-90 cm

XLV. Zakup szafy garderobianej

przesuwane
drzwi
typu
komandor;
orientacyjne
wymiary: szerokość 150-160 1 szt.
cm x 40 cm głębokość x 220240cm wysokość

XLVI. Zakup ławy/stolika

orientacyjne
wymiary:
50cm/60cm x 90cm/100cm

1 szt.

XLVII. Zakup komody

np. po dwóch stronach 1 szt.
zamykane drzwiczki, na środku
szuflady, wymiary: ok. 80-100
cm wysokości x 120-150cm
szerokości
XLVIII. Zakup stołu i krzeseł wraz z Krzesła – 4 szt., obicie krzeseł z
montażem
eko- skóry lub podobnego
typu, nogi krzeseł aluminiowe
lub podobnego typu, stół z zestaw
funkcją
rozkładania
orientacyjne wymiary stołu :
75 cm x 110 cm
XLIX. Zakup
pralki
wraz
z pralka klasyczna, ładowana od
podłączeniem
dołu szerokość Około 60 cm x
około 60 cm głębokość, kolor 1 szt.
jasny (np. biały)
L. Zakup lodówki

max 70 cm szerokość,
wysokość max 150 cm, kolor 1 szt.
jasny (np. biały)

LI. Zakup kuchenki elektrycznej

szerokość max 50 cm, kolor 1 szt.
z jasny (np. biały)

z piekarnikiem wraz
podłączeniem
LII. Zakup kuchenki mikrofalowej kolor jasny (np. biały),
1 szt.
wymiary: ok. 40-45 cm
szerokość
LIII. Zakup żelazka i deski do klasyczna, z podstawką pod
prasowania
żelazko, wymiary: ok. 90-95
Zestaw
cm wysokość
LIV. Zakup czajnika elektrycznego

pojemność ok. 1.5-1.7 litra,
1 szt.
kolor jasny (np. biały)

LV. Zakup odkurzacza

typ workowy, pojemność
worka ok. 3 l

LVI. Zakup kompletu garnków

LVII. Zakup kompletu naczyń

LVIII. Zakup sztućców

1 szt.

min. 3 garnki różnej wielkości
oraz patelnia z pokrywką o
średnicy około 25-28 cm
komplet na 6 osób ( serwis
kawowo-obiadowy: filiżanki,
talerzyki, talerze płytkie,
obiadowe, talerze głębokie,
miski, półmiski)
Standard, komplet na 6 osób

zestaw

zestaw

zestaw

LIX. Zakup pościeli

Pościel
antyalergiczna, zestaw
uniwersalna, w tym: kołdra,
wymiary: około 160 cm x 200
cm, 2 poduszki, wymiary:
około 70 cm x 80 cm, 2
komplety bielizny pościelowej,
prześcieradła - 2 sztuki

LX. Zakup dywanu

orientacyjne wymiary: około 1 szt.
80 cm x 120 cm

LXI. Zakup telewizora

42-49 cali LCD, moduł CAM lub 1 szt.
podobnego rodzaju

LXII. Zakup radia

standard, analogowe
podobnego rodzaju

LXIII. Zakup wycieraczki pod drzwi

standard

wejściowe

lub 1 szt.

1 szt.

LXIV. Zakup

2 szt.

dywaników standard
antypoślizgowych do łazienki

LXV. Zakup rolet okiennych wraz z

Rolety okienne wymiary okien zestaw
montażem – rolety typu (orientacyjne):
dzień/noc, odcienie: jasny
brąz, beż itp.
(1) szer. 95 cm x 135 cm wys.
(2) szer. 95 cm x 136 cm wys.
(3) szer. 96 cm x 133 cm wys.
LXVI. Zakup i montaż zlewu i zlew jednokomorowy pasujący zestaw
syfonu do kuchni
do szafki 80 cm, z okapnikiem,
z baterią i odpływem,
granitowy lub podobnego
typu, kolor jasny (np. beż,
piaskowy)
KLUB SENIORA
XXIII. Zakup kanapy

XXIV. Zakup

kawowego

nierozkładane,
osobowe

min.

3- 2 szt.

ławy/stolika wymiary: około 80 cm
szerokość

2 szt.

XXV. Zakup uchwyt pod telewizor

49 cali - standard

1 szt.

XXVI. Zakup stolik na kółkach pod

wymiary: około 60 cm
szerokość x 90 cm wysokość

1 szt.

wymiary: max 150 cm x 180
cm

1 szt.

projektor i komputer
XXVII. Zakup dywanu

XXVIII. Zakup szafy gospodarczej

do wnęki o wymiarach ok.
110 cm szerokość x 60 cm
głębokość
XXIX. Zakup umywalki wraz z kolor jasny (np.biały) wraz
montażem
baterią - może być w zestawie
z szafką o wymiarach: do 40
cm głębokość, max 99 cm
szerokość
XXX. Zakup
wykładziny Do pokoju o wymiarach ok.
dywanowej
420 cm x 670 cm

1 szt.

XXXI. Zakup regału na książki

1 szt.

XXXII. Zakup szafy na dokumenty

wymiary: około 40 cm
głębokość, około 160 cm
szerokość, max 200 cm
wysokość
wymiary: max 260 cm
szerokości, typu:
dwudrzwiowa, z półkami,
zamykana na klucz

zestaw

1 szt.

1 szt.

XXXIII. Zakup biurka

wymiary: około 130 cm x 70 1 szt.
cm

XXXIV. Zakup fotela biurowego

typu: obrotowy

1 szt.

XXXV. Zakup koszty na śmieci

tworzywo: plastik bądź metal
bądź podobnego rodzaju, w
tym jeden koszt zamykany do
łazienki

4 szt.

XXXVI. Zakup łyżeczek małych

standard

36 szt.

XXXVII. Zakup kompletu kawowego

w tym filiżanek ze spodkiem i
talerzyków deserowych

36 szt.

XXXVIII. Zakup zestawu do sprzątania

w tym odkurzacz workowy, zestaw
pojemność worka ok. 3 l oraz
zestaw standardowy: mop,
wiadro, miotła
1 szt.
o pojemności min. 2,5 l

XXXIX. Zakup czajnika elektrycznego

XL. Zakup krzeseł

miękkie, tapicerowane
siedzisko i oparcie

20 szt.

min. 200 cm szerokość

2 szt.

XLII. Zakup wieszaków stojących

standard

2 szt.

XLIII. Zakup rolet okiennych wraz z

Wymiary okien (orientacyjne)
(1) szer. 155cm x wys. 185 cm
(2-balkon) szer. 40cm x wys.
100cm
(3) szer. 165 cm x wys. 185
(4) szer. 50 cm x wys. 80 cm
(5) 2x szer. 105cm x wys. 185
cm
nierozkładane,
min.
3- 2 szt.
osobowe

konferencyjnych
XLI. Zakup

stołów

konferencyjnych

montażem

XLIV. Zakup kanapy

Jednocześnie oświadczam, iż spełniam warunki przedstawione w zapytaniu cenowym z dnia 09.07.2019 –
zakup mebli i wyposażenia dla nieruchomości przeznaczonych na Klub Seniora oraz mieszkanie wspomagane
w projekcie „Kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych w Złotowie”

…….………………………………….
czytelny podpis, miejscowość, data

