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NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz 

Plac Kaszubski 8/201, 81-350 Gdynia 

tel. + 48 505 444 195; e-mail: info@jcgroup.pl 

www.jcgroup.pl 

 

 

ROZEZNANIE RYNKU 

J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz realizująca projekt 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  

pn. „Mali odkrywcy - żłobek rozbudzający ciekawość świata“,  

nr projektu RPLU.09.04.00-06-0002/16,  

zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zadania: 

 

Usługa z zakresu doboru i montażu klimatyzacji w żłobku przy ul. Nowy Świat 5b w Lublinie utworzonym 

w ramach projektu „Mali odkrywcy – żłobek rozbudzający ciekawość świata”   

 

1. PRZEDMIOT ZAPYTANIA 

Przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu doboru i montażu klimatyzacji (5 klimatyzatorów)  w 

żłobku przy ul. Nowy Świat 5b w Lublinie utworzonym w ramach projektu „Mali odkrywcy – żłobek 

rozbudzający ciekawość świata”, wykonana w okresie od 22.03.2019 r. do 21.04.2019 r.  

 

Istotne szczegóły zamówienia  

a) Usługa montażu klimatyzacji musi zostać zrealizowana od pon. do pt. w godzinach popołudniowych 

tj. po godzinie 17:30 – 21:00 lub w weekendy w godzinach 7:00 – 21:00, aby nie kolidowało to z 

godzinami przebywania dzieci w placówce.  

b) W wycenie ofertowej należy uwzględnić: zakup, dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych o 

parametrach dla 50 dzieci, temperaturze zgodnej z przepisami prawa oraz istniejącej kubaturze, 

dokumentację powykonawczą/ gwarancję na sprzęt i usługę montażu wynoszącą co najmniej 2 lata, 

szkolenie personelu żłobka w zakresie obsługi.  

c) Za opóźnienie terminu realizacji umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% kwoty 

brutto umowy za każdy dzień opóźnienia.  

d) Zapłata nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury 

VAT do siedziby Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze.  

e) Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany protokół odbioru po zamontowaniu i sprawdzeniu 

poprawności działania urządzeń i instalacji.  

f) Przed złożeniem oferty cenowej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, istnieje możliwość 

udostępnienia lokalu w celu dokonania wstępnych oględzin. 
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2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 I dotyczy rozeznania rynku. Niniejsze 

rozeznanie rynku nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych i jest dostępne na stronie 

internetowej Zamawiającego www.jcgroup.pl Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego 

postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  

3. INFORMACJE DODATKOWE  

  

1. Miejsce realizacji usługi: Żłobek Niepubliczny „Mali odkrywcy - żłobek rozbudzający ciekawość 

świata“ – ul. Nowy Świat 5b, 20-418 Lublin 

2. Termin realizacji: w okresie od 22.03.2019 do 21.04.2019 r.  

3. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: Arleta Chuba, tel. 514 466 678, e-mail: 

achuba@jcgroup.pl 

4. Termin i sposób składania ofert:  

a. ofertę należy złożyć pisemnie na załączonych formularzach i dostarczyć: kurierem, osobiście 

do biura Zamawiającego, Dokumenty należy składać w siedzibie J&C Group Karolina 

Chadzypanagiotis – Jurkiewicz w Lublinie, 20-094 Lubartowska 74a, pok. 30 w dni 

powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00 lub wysłać operatorem pocztowym; 

b. ofertę należy dostarczyć do biura Zamawiającego nie później niż do 21.03.2019 r. do godz. 

09:00  – oferty, które w tym czasie nie wpłyną do siedziby firmy nie będą brane pod uwagę; 

c. Wykonawcy złożą dokumenty w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „oferta w 

sprawie: 1/RR/MO-Ż/9.4/2019”. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1/RR/MO-Ż/9.4/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Zamawiający: 

J&C Group Karolina Chadzypanagiotis – Jurkiewicz  

Plac Kaszubski 8/201 

81-350 Gdynia  

 

Nazwa Wykonawcy: 

.................................................................................................................................................................... 

Adres: ...................................................................................................................................................... 

nr telefonu: ........................................................... 

REGON: .............................................................. 

NIP: ...................................................................... 

e-mail: ............................................................... 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego nr 1/RR/MO-Ż/9.4/2019 z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie doboru 

i montażu klimatyzacji w żłobku przy ul. Nowy Świat 5b w Lublinie, niniejszym składam (-y) ofertę w 

zakresie określonym w zapytaniu ofertowym za: 

 

cenę netto (bez podatku VAT):.....................................................................................................zł 

plus podatek VAT w wysokości: ........... %, tj. ........................................................................... zł 

tj. cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): .................................................................................. zł 

(słownie złotych: ............................................................................................................................) 

 

Ponadto oświadczam (y) że: 

1. Po zapoznaniu się z opisem Przedmiotu Zamówienia nie wnoszę(-imy) do niego zastrzeżeń. 

2. Posiadam(-y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności. 

3. Posiadam(-y) wiedzę i doświadczenie. 

4. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia. 

5. Przedmiot niniejszego zamówienia wykonam(-y) w terminie określonym w rozeznaniu rynku. 

 

 
 
 

 

(pieczęć wykonawcy) 

 

(pieczęć wykonawcy) 
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6. Zdobyłem(-liśmy) wszelkie informacje, które były konieczne do przygotowania oferty oraz, że 

wyceniłem(-liśmy) wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotowego 

zamówienia. 

7. Osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest 

..................................................................................................................................................... 

 

Załączniki do oferty:  

1. .............................................................................................................................. 

2. .............................................................................................................................. 

3. .............................................................................................................................. 

 

 

 

……………………………                                                 ……..……….………….................………… 

  miejscowość i data                                                               podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej 

 

 


