
 
Ełk, dnia 8 lipca 2019 roku 

Zamawiający: 
Ewelina Rutkowska 
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: 
Modernschool Szkoła językowa EWELINA RUTKOWSKA 
ul. Tuwima 18 lok. 1, 19 – 300 Ełk; e-mail: e.serafin04@wp.pl 
 
Szacowanie nr: 01/07/2019/DOS 

 
Zapytanie o szacunkową cenę realizacji zamówienia w następującym przedmiocie: 

„Wyposażenie pomieszczeń przedszkola w meble i wyposażenie przedszkolne” 
w związku z realizacją projektu pn.: „Modern Kids – przedszkole językowe” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (umowa o dofinansowanie nr UDA-

RPPD.03.01.01-20-0233/17-00), Działanie nr 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie nr 3.1.1. Zapewnienie 

równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej  

 Zamawiający – Ewelina Rutkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą  Modernschool 
Szkoła językowa EWELINA RUTKOWSKA z siedzibą w Ełku przygotowuje się do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia obejmującego dostawę wraz z montażem mebli oraz wyposażenia 
przedszkolnego do przedszkola i w związku z tym zaprasza wszystkich zainteresowanych udziałem w 
postępowaniu do złożenia wstępnych ofert cenowych. Zamówienie będzie podzielone na dwa odrębne zadania. 
Zadanie 1 obejmuje „Dostawę i montaż mebli do sal przedszkolnych”, a Zadanie 2 obejmuje „Dostawę i montaż 
mebli oraz wyposażenia przedszkolnego do szatni i kącika sypialnianego”. 
 
 Zadanie 1 (Dostawa i montaż mebli do sal przedszkolnych) obejmuje dostawę i montaż:  
 

1. Stolików przedszkolnych Rozmiar 0 (4 sztuki) 
2. Stolików przedszkolnych Rozmiar 1 (4 sztuki) 
3. Krzesełek przedszkolnych Rozmiar  0 (20 sztuk) 
4. Krzesełek przedszkolnych Rozmiar 1 (20 sztuk) 
5. Zestawu szafek obejmujących szafki indywidualne, na materiały dydaktyczne i plastyczne (2 komplety) 
6. Osłon na grzejniki (5 sztuk). 
7. Biurek dla nauczycieli (2 sztuki) 

 
Zadanie 2 (Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia przedszkolnego do szatni i kącika 

sypialnianego) obejmuje dostawę i montaż:  
 

1. Szafy na pościel (1 sztuka) 
2. Leżaków (40 sztuk) 
3. Zestawu pościeli (40 sztuk) 
4. Mebli do szatni (1 komplet) 

 
Szczegółowa specyfikacja ww. mebli oraz wyposażenia przedszkolnego znajduje się w Załączniku nr 1 do 

niniejszego Zapytania (Specyfikacja Wyposażenia). 

Prosimy o wypełnienie formularza szacowania wartości zamówienia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego 
zapytania (w ramach każdej z części lub co najmniej jednej bądź kilku z nich). W ramach przedstawionej 
kalkulacji uprzejmie prosimy o wskazanie ceny brutto wykonania przedmiotu zamówienia wyrażonej w 
PLN (odrębnie dla każdej części zamówienia). Cena powinna obejmować wszystkie koszty realizacji 
przedmiotu zamówienia wykonanego zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania (Specyfikacja 
wyposażenia), w tym zakup, dostawę i montaż w siedzibie Zamawiającego.  

Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionego formularza stanowiącego załącznik nr 2 na adres e-mail: 
e.serafin04@wp.pl nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zapytania. 
 

…………………………………….. 


