Zapytanie ofertowe-05 w celu rozeznania rynku na
zakup zabawek oraz pomocy dydaktycznych do Żłobka „Z Innej Bajki” w
Białymstoku
Dotyczy: zapytania ofertowego w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia

W związku z realizacją projektu „BACK2WORK – utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na os.
Nowe Miasto w Białymstoku, w celu aktywizacji zawodowej rodziców” współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Marzena Dąbrowska-Kałmucka
zaprasza do składania ofert.
Przedmiotem zapytania jest zakup pomocy dydaktycznych dla 32 dzieci w wieku od 12 m-cy do 3 lat,
uczęszczających do Żłobka "Z Innej Bajki" w Białymstoku.

Zamawiający:
Marzena Dąbrowska-Kałmucka
Ul. Zachodnia 2F lk. U1U2
15-345 Białystok
NIP: 542-264-60-81 REGON: 364129269

Specyfikacja przedmiotu rozeznania rynku
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Nazwa produktu
Domek do zabawy duży
Jeździk
Mata edukacyjna
Wąż spacerowy (ok 18 uchwytów)
Akcesoria do integracji sensorycznej (labirynt
drewniany x2, drewniana wieża x2, sorter x4,
książeczka edukacyjna miękka x2)
Poducha sensoryczna
Kącik sensoryczny duży
Bujak piankowy
Mobaklocki- kształtki rehabilitacyjne 15 elementów
Chusta animacyjna ok 20 uchwytów
Taśma elastyczna

Ilość (w szt)
2
6
4
2
n/d

2
2
4
2
1
1

Dotyczy projektu nr WND-RPPD.02.02.00-20-0146/18 „BACK2WORK utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na os. Nowe Miasto w Białystoku, w
celu aktywizacji zawodowej rodziców” realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA- RPPD.02.02.00-20-0146/18 -00
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Plansza edukacyjna
Hamak
Aplikacje ścienne manipulacjne
Książeczki dla dzieci do 3 lat
Kształtki rehabilitacyjne 15 elementów
Zabawki zestaw:(lalka, auto, klocki, puzzle, książeczki
edukacyjne, przytulanki, zestaw tematyczny, np..
Lekarz, kuchnia)

1
2
4
1x zestaw 40 książeczek
1
32x zestaw

Ilości produktów są przykładowe, jednak stanowią minimum. Oferent może zaproponować inny,
podobny produkt, spełniający funkcje wymienionych produktów w ilości nie mniejszej od wskazanej.
Całkowita cena brutto powinna obejmować rownież koszty transportu i dostawy towaru do Żłobka „Z
Innej Bajki” w Białymstoku.
Termin realizacji: jak najszybciej

Kryteria wyboru oceny:
Cena jednostkowa produktu 100%.

Oferty cenowe na realizację powyższej usługi prosimy przekazać pocztą zwrotną drogą mailową na
adres: zinnejbajkibialystok@gmail.com
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