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       Mielec, 12.09.2017 r. 
ZAPYTANIE CENOWE W TRYBIE ROZEZNANIE RYNKU NR 2/9.1/2017 

Dostawa busa 9-osobowego przystosowanego do przewozu dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami w 
ramach projektu pn. „Mistrzowie Zabawy się integrują”- utworzenie integracyjnego oddziału niepublicznego 
przedszkola „Mistrzowie Zabawy” w Mielcu  
 
MISTRZOWIE ZABAWY Stępień Jolanta 
ul. Budowlana 12  
39-300 Mielec 
 
Zaprasza do złożenia oferty cenowej (w ramach procedury rozeznania rynku) na dostawę busa 9-osobowego 
przystosowanego do przewozu dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Mistrzowie 
Zabawy się integrują” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
 
1. OKREŚLENIE TRYBU POSTĘPOWANIA: 
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania cenowego w trybie rozeznania rynku, w ramach 
Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014 – 2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFS, w stosunku do 
których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
2. OPIS PRZEDMIOTU ROZEZNANIA RYNKU: 
Przedmiotem rozeznania rynku jest dostawa busa 9-osobowego przystosowanego do przewozu dzieci, w tym 
dzieci z niepełnosprawnościami w ramach projektu pn. „Mistrzowie Zabawy się integrują”- utworzenie 
integracyjnego oddziału niepublicznego przedszkola „Mistrzowie Zabawy” w Mielcu.  
 
Minimalne parametry: 9-osobowy, typ VAN (Minibus), 4-drzwiowy, rok produkcji od 2006 r, pojemność skokowa 
2000m3, Moc 85K, Diesel, manualna skrzynia biegów 
 
3.CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA / TERMIN WYKONANIA: 
Czas realizacji zamówienia: do 30.09.2017 r. 
 
4. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Ofertę należy złożyć na adres e-mail: biuro@mistrzowiezabawy.mielec.pl, pocztą lub osobiście na adres: Biuro 

Projektu „Mistrzowie Zabawy się integrują-utworzenie integracyjnego oddziału niepublicznego przedszkola 

„Mistrzowie Zabawy”, przy ul. Budowlanej 12 ,39-300 Mielec (Biuro projektu czynne jest od pn. do pt. w 

godzinach od 7.00 do 15.00).  

Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 30.09.2017 o godz. 10.00. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną 

po ww. terminie nie będą rozpatrywane. 

 

Pozostałe informacje na temat zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu 506 581 688. 

  



Projekt pn. „Mistrzowie Zabawy się integrują”- utworzenie integracyjnego oddziału niepublicznego przedszkola „Mistrzowie Zabawy” w 

Mielcu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez MISTRZOWIE ZABAWY Stępień Jolanta na 

podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.09.01.00-18-0015/16-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie  dnia 
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Zał. Nr 1 do rozeznania cenowego 

 

  

OFERTA CENOWA 

 

W odpowiedzi na Państwa zapytanie z dnia 12-09-2017 

 

Dane wykonawcy 

Nazwa Wykonawcy:  

Adres : 

Tel. : 

 

 

Składam ofertę cenową na wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. dostawę busa 9-osobowego przystosowanego 

do przewozu dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Mistrzowie Zabawy się integrują” 

- utworzenie integracyjnego oddziału niepublicznego przedszkola „Mistrzowie Zabawy” w Mielcu, za cenę - 

stawka brutto: …………………………………………… VAT …………………………… netto ……………………………………. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zapytaniem cenowym, uzyskałam/em konieczne informacje do 

przygotowania oferty i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. 

 

Uwagi:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………                                        …………………………………………… 

(miejscowość i data)                                                                   (podpis i ew. pieczątka) 

 


