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Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku 
 
 
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego z siedzibą przy ul. Hożej 1, 60-591 Poznań, reprezentowana 
przez Roberta Śliwińskiego - Prezesa Zarządu, realizująca Projekt: „Mieszkania wspomagane – 
treningowe w Mieście Poznań” RPWP.07.02.02-30-0032/17 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
 
zwraca się z prośbą o wycenę kosztów następującego doposażenia pokoi: 
 

a) Materac –10 sztuk, o parametrach: 

Materac 
Wymiary: 120x200cm 

Materac z pianki o wysokość min. 20cm.   

 
a) Cena brutto za 1 sztukę: …………………………………………………………………………………… 

b) Cena brutto łączna : …………………………………………………………………………………………… 

b) Komoda mała – 50 sztuk, o parametrach: 

Komoda mała  
Materiał wykonania: płyta wiórowa 

Wymiary: szerokość: min.60 cm, min. głębokość: 30 cm, min. wysokość: 70 cm 

 
a) Cena brutto za 1 sztukę: …………………………………………………………………………………… 
b) Cena brutto łączna : ………………………………………………………………………………………….. 
 

c) Biurko – 35 sztuk, o parametrach: 

Biurko  

Biurka do pracy:  

Wysokość: min. 74 cm, szerokość: min. 110 cm, głębokość: min. 55 cm, materiał: 
sklejka meblowa, 4 szuflady. 

 

a) Cena brutto za 1 sztukę: ……………………………………………………………………………………… 

b) Cena brutto łączna :……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 



 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO  

 

 
Projekt: „Mieszkania wspomagane – treningowe w Mieście Poznań” RPWP.07.02.02-30-0032/17 

 
 

Biuro  
ul. Hoża 1, 60-591 Poznań  

e-mail: firs@firs.org.pl.; www.firs.org.pl  
tel. 61 642 94 46 

  

 

d) Krzesło do biurka - 35 sztuk, o parametrach: 

Krzesło do biurka 

- Krzesło obrotowe z kółkami 

- Fotel wymiarowo pasujący dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. 

- Wytrzymuje obciążenie do 120kg ! 

- Kolor czarny 

- Wymiary fotela: 

Głębokość mebla: min. 48 cm, Szerokość mebla: min.50 cm, Minimalna wysokość 

mebla: 70 cm, Minimalna szerokość siedziska: 46 cm, Minimalna głębokość siedziska: 

45 cm, Minimalna wysokość siedziska: 39 cm 

 
a) Cena brutto za 1 sztukę: ……………………………………………………………………………………… 
b) Cena brutto łączna :……………………………………………………………………………………………. 

 
 

Łączna cena brutto za wszystkie produkty (a+b+c+d) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
………………………….......... 
    Podpis oferenta 


