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Słubice, 11.11.2016 r. 

Zamawiający: 

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum 

Ul. Kościuszki 1 

69-100 Słubice  

 

Rozeznanie cenowe na zakup i dostawę mebli biurowych 

 

W związku z realizacją na terenie województwa lubuskiego projektu „Rozkręcamy społeczny biznes” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 7. Równowaga Społeczna, Działanie 7.6. Wsparcie dla OWES i ROPS 

we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania 

ośrodków wsparcia ekonomii społecznej 

zapraszamy do złożenia oferty na zakup, dostawę i montaż mebli biurowych. 

Termin składania oferty: 2016-11-18 

Miejsce realizacji zamówienia: Województwo lubuskie 

 

OPIS PRZEDMIOTU ROZEZNANIA 

 
 

1. Zakup, dostawa i montaż  kompletów mebli biurowych składających się z biurek,  krzeseł obrotowych 
oraz szaf aktowych – specyfikacja według Załącznika nr 1. 

2. Rozeznanie cenowe należy składad na załączonym formularzu rozeznania cen (Załącznik nr 1), do dnia 
18.11.2016r., mailowo na adres: a.serba@fundacjacp.org  lub osobiście/pocztowo na adres Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC ani nie jest 

ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówieo publicznych (Dz.U. z 2010 r. 

Nr 113, poz. 759 ze zm.). Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku. 
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  Zielona Góra, dnia ……………………. 

 

…………………………………………… 
dane Oferenta: Nazwa, adres, NIP,  
Regon, Nr telefonu, e-mail 

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum 

ul. Kościuszki 1 

69-100 Słubice  

 

W odpowiedzi na Paostwa rozeznanie cenowe z dnia 11.11.2016 r. na zakup, dostawę i montaż mebli 

biurowych  przedstawiam swoją ofertę. 

OFERTA 

 

lp Przedmiot rozeznania Specyfikacja  Jednostka 
miary 

Cena brutto 

1 Biurko + Krzesło 
obrotowe Biurko: szerokośd min. 140 cm; 

głębokośd min 60 cm; wysokośd 70-
80 cm; kontener biurowy 

Krzesło: płynna regulacja wysokości 

siedziska ; podłokietniki stałe; 

kolor: czarny, grafit ; materiał: 
skóra/skóropodobny/inny  

 
Dostawa na terenie miasta Zielona 
Góra.  

komplet  

2 Szafa na dokumenty 
Zamykana na klucz, wysokośd półek 
33-35 cm; pojemnośd na min. 27 
szerokich segregatorów  

Dostawa na terenie miasta 
Zielona Góra.  

szt  

 

Proszę o załączenie wizualizacji biurek, krzeseł oraz szaf wraz ze specyfikacją.  
W razie niemożliwości oszacowania kosztów na podstawie załączonej specyfikacji, proszę o przesłanie oferty w 

dogodnej dla Paostwa formie, zawierające: specyfikacje, wymiary i inne ważne elementy warunkujące cenę. 

 

         ………………………………………………… 
                                                                                                                                                              ( podpis oferenta) 


