
     Warszawa, 5 lipiec 2017r.

Załącznik nr 1 

Rozeznanie cenowe rynku w sprawie wyceny  niezbędnych materiałów  do usługi remontowo -
budowlanej   przeprowadzonej w ramach projektu 

„Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku A KU KU” realizowanego na podstawie
Poddziałania 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej   

RPO WM na lata 2014-2020.

W związku z realizacją ww. projektu uprzejmie proszę o wskazanie propozycji cenowej niezbędnych
materiałów  do  wykonania  usługi  remontowo  –  budowlanej   na  potrzeby   lokalu  154  m²
z  przeznaczeniem  na  Niepubliczny  Żłobek  A KU  KU  dla  dzieci   w  powiecie  Wyszkowskim,
w miejscowości Wyszków.

I. Zakup materiałów do remontu lokalu na powierzchni 154 m2,  z dostosowaniem do 
potrzeb osób niepełnosprawnych  w tym: 

               
     1)  glazura wraz z niezbędnymi materiałami  - 22 m²

2)  terakota wraz z niezbędnymi materiałami  - 22 m²
3)  bateria prysznicowa 1 sztuka chrom jednouchwytowa
4)  zlew do mycia mopów
5)  zakup materiałów do instalacji elektrycznej na pow. 154 m²
6)  zakup materiałów i instalacji wodnokanalizacyjnej w  2 łazienkach, 1 kuchni, 1 zmywalni,
1 pomieszczeniu gospodarczym,
7)  zakup oświetlenia oraz wentylacji na całej powierzchni 154 m²

II. Zakup  niezbędnych materiałów do wyposażenia  Żłobka:

1. Zakup i zainstalowanie videofonu 1 szt
2. Zakup paneli podłogowych w salach dla dzieci i pokoju nauczycieli
3. Zakup rolet okiennych z montażem (komplet na okna w salach dzieci)
4. Zakup osłon na grzejniki - osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem

grzejnym
5. Zakup Oświetlenia pomieszczeń na pow. 154 m²
6. Farby do malowania ścian na pow. 154 m²
7. Zakup umywalek dla dzieci
8. Zakup baterii do umywalek dla dzieci (2 baterie na 16 osobową grupę) 
9. Zakup sedesów dla dzieci
10. Zakup zlewu do mycia nocników, 1 szt,
11. Zakup półek do nocników(1 półka na ok.10 nocników)
12. Zakup brodzika do łazienki dla dzieci 
13. Zakup sedesu dużego (zestaw dostosowany do potrzeb os. niepełnosprawnych
14. Zakup umywalki dużej (dostosowanej do potrzeb os. niepełnosprawnych)
15. Zakup baterii do umywalek dużych
16. Zakup akcesoriów łazienkowych -   lustro 
17. Zakup akcesoriów łazienkowych -   podajnik na mydło 
18. Zakup akcesoriów łazienkowych - uchwyt na ręczniki - 2 szt. i na papier toalet. - 2 szt
19. Zakup akcesoriów łazienkowych - zasłonki do brodzika 
20. Zakup zlewu z akcesoriami wraz z baterią



21. Zakup zlewu gospodarczego  z akcesoriami 
22. Zakup gaśnicy
23. Zakup oznaczeń ewakuacyjnych- komplet

l.
p

Nazwa  materiałów Szczegółowy  opis  przedmiotu
zamówienia

Cena  (netto)  za
wykonaną  usługę
zgodnie  ze
szczegółowym opisem 

1. Zakup  niezbędnych
materiałów do remontu lokalu
na pow. 154m² w Żłobku 

1)   glazura,  kolor  jasny   wraz  z
niezbędnymi materiałami  - 22 m²
2)   terakota  kolor  jasny  wraz  z
niezbędnymi materiałami  - 22 m²
3)   bateria  prysznicowa  1  sztuka
chrom jednouchwytowa
4)   zlew  do  mycia  mopów-
Mocowany do ściany zlewozmywak
1-komorowy, polerowany. Wykonany
ze  stali,  grubość  materiału  0.8  mm.
Wymiary zewnętrzne  szerokość  485
mm, długość 385 mm oraz głębokość
komory 190 mm  
5)  zakup  materiałów  do  instalacji
elektrycznej na pow. 154 m²
6)   zakup  materiałów  i  instalacji
wodnokanalizacyjnej  w
2 łazienkach, 1 kuchni, 1 zmywalni,
1 pomieszczeniu gospodarczym,
7)  zakup oświetlenia oraz wentylacji
na całej powierzchni 154 m²
8)  zakup farby do  malowania  ścian
na pow. 154 m²

2 videofon  Głośnomówiący monitor,
wyposażony  w  pokrętła  regulacyjne
umożliwiające  dostosowanie
głośności  rozmowy,  jasności  oraz
nasycenia  obrazu.  Monitor
wyposażono  w  pamięć  mogącą
pomieścić do 100 zdjęć. 

3 Panele podłogowe Panele  Kl. 33/AC5 ognioodporne, 
kolor  dąb- jasne, 154 m2    

4 Rolety okienne Rolety okienne o wymiarach 52/134
6szt,  126/64 3szt

5 Osłony na grzejniki 5 sztuk , drewniane, wymiary: 131/85
6 Oświetlenie Lampy  rastrowe  z  żarówkami

jarzeniowymi  w  oprawach
zamkniętych,  zapewniające
oświetlenie  w  pomieszczeniach
zgodne  z  normami  Według  PN-EN
12464-1:2003 

7 Farby  do  malowania
pomieszczeń 

Lateksowa,  pełno  zmywalna,
odporna na mycie                        i
szorowanie  klasa1(PN-EN13300),
podwyższona  odporność  na  plamy



i zabrudzenia,  pół-matowa, matt,
 antyalergiczna,  ekologiczna,
bezwonna,  

8 Umywalka dla dzieci 1  umywalka  na  16  osobową  grupę
dzieci   na  2  krany,  umywalka  z
przelewem  szerokość:  1000  mm
głębokość: 400 mm umywalka, biały
materiał:  konglomerat  z  półką  na
baterię  z  2  otworami  na  baterię,
osłona przelewu w kolorze chrom do
kompletowania  z  bateriami
jednootworowymi 

9 2  baterie  do  umywalek  dla
dzieci

2  baterie  jednouchwytowe,
chromowane z blokadą 

10 Sedes dla dzieci 1 sztuka, misa ustępowa 
lejowa  

Wysokość 33cm 
Rodzaj kołnierza: otwarty

Sposób montażu: do posadzki
Rodzaj odpływu: poziomy
Rodzaj odpływu: spłukiwanie górne

Kolor: biały 
Spłuczka i deska sedesowa 

antybakteryjna
11 zlew do mycia nocników dla

dzieci
1  sztuka, ZLEW  GOSPODARCZY
JEDNOKOMOROWY  wykonany  z
 tworzywa polipropylenu, odporny na
uderzenia,  pęknięcia,  Wymiary:
460X360X h 200, Jasny granit (biały
nakrapiany ) 

12 Półki do nocników 3  sztuki,  biała,  wymiary  Długość:
100cm
Głębokość:  26  cm
Wysokość: 5 cm

13 Zakup  brodzika  do  łazienki
dla dzieci

1 sztuka,  Kolor: Biały
- Typ: Wysoki
- Kształt: półokrągły
- głęboki 
- Wymiary: 80 x 80cm
- Regulowane nóżki w komplecie
- Sztywna konstrukcja
- Średnica odpływu: 5,2 cm
- Podwójne wzmocnienie (żywica + 
włókno szklane)
- Tworzywo: ABS
- Nie wywołujące alergii

14 Sedes  duży  (zestaw
dostosowany  do  potrzeb  os.
niepełnosprawnych)

1 sztuka- biały 

15 Umywalka  duża  (zestaw
dostosowany  do  potrzeb  os.

1 sztuka, biała



niepełnosprawnych)
16 Bateria do umywalki dużej 1  szt.  Chromowana,

jednouchwytowa, 
17 Zakup  akcesoriów

łazienkowych -   lustro 
2 sztuki,  Prostokątny kształt, srebrna
tafla i szlifowane brzegi, lustro łatwe
i  szybkie  w  montażu.  Możliwość
zawieszenie  w  pionie  lub  w
poziomie.
Wymiary: 40 cm x 55 cm.

18 Zakup  akcesoriów
łazienkowych -   podajnik na
mydło 

2 sztuki, chromowane, nierdzewne, z
pompką  

19 Zakup  akcesoriów
łazienkowych  -  uchwyt  na
ręczniki  -  2  szt.  i  na  papier
toalet. - 2 szt

4  sztuki,  chromowane,  nierdzewne
błyszczące z zaokrąglonymi końcami
i klapką.  

20 Zakup  akcesoriów
łazienkowych  -  zasłonki  do
brodzika

1  sztuka,  kolorowa  w  pastelowych
kolorach, ilustracje dziecięce 

21 Zakup  zlewu  z  akcesoriami
wraz z baterią

1 sztuka, zlew dwukomorowy 
Wymiary (Dł. x Sz.): 800×500 mm
Ilość komór: 2
Otwór na baterię 
Wycięcie w blacie: 780×480 mm  
Wymiary komór: 340×400 mm
Głębokość komór: 210 mm
Przeznaczony do szafki o szerokości 
od: 80 cm
Sposób montażu: wpuszczany w blat
Korek automatyczny: TAK
Kolor: stalowy nierdzewna 
Bateria kuchenna;

 Chrom 
 Wysokość 54cm
 Głowica ceramiczna
 Wyciągana elastyczna 

wylewka zasięg około26cm
22 Zakup  zlewu  gospodarczego

z akcesoriami
1  sztuka,  Materiał  stal  nierdzewna
sposób  montażu:  wpuszczany/
wieszany typ: 1 komora wykończenie
gładkie  grubość  stali  0,9mm,
szerokość  43cm,  długość  53cm,
głębokość  21cm,  wymiary  komory
40x50cm odpływ 2cale, syfon 

23 Zakup gaśnicy 1 sztuka
24 Zakup  oznaczeń

ewakuacyjnych 
1 komplet

Proszę  o  przedstawienie/wykaz  średniej  jakości  materiałów  z  jakich  będą  wykonane  ww.  prace
remontowo-budowlane.

Termin realizacji usługi:  do 31 lipca 2017r.



Miejsce realizacji usługi: Żłobek A KU KU, Wyszków

Całkowity koszt zakupu niezbędnych materiałów  do usługi remontowo-budowlanej Żłobka A KuKu 
wynosi …….. …….zł netto………………….(słownie)

Kwota podana powyżej powinna zawierać wszystkie dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy. 

Niniejsze  zapytanie  nie  stanowi  zapytania  ofertowego  w  rozumieniu  przepisów,  a  jedynie  jest
rozeznaniem  cenowym  niezbędnym  do  szacowania  zamówienia  i  stanowi  dowód  na  zachowanie
uczciwej konkurencji.

Propozycje cenowe proszę kierować na adres mailowy:   kontakt@akukuwyszkow.pl                      
 do dnia 10 lipca 2017r. 

Data i podpis


