
 

Projekt pn: „Żłobek Calineczka Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci” współfinansowany przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020  

 

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE  

 
 

W związku z realizacją projektu pn. „Żłobek Calineczka Aktywni rodzice – szczęśliwe 
dzieci”, którego celem głównym jest zwiększenie aktywności zawodowej wśród 25 (20K  
i 5M) osób sprawujących opiekę nad dziećmi do 3 lat zamieszkujących w M. Białystok 
poprzez utworzenie 25 miejsc opieki w Żłobku Calineczka w okresie realizacji projektu  
tj. 01.07.2019 – 30.06.2021 firma Lucky Star Ewa Bałtyk zwraca się z prośbą  
o przedstawienie oferty na dostawę do Niepublicznego Żłobka Calineczka przy ul. 
Słonimskiej 24 lok. U 3, 15-687 Białystok następujących produktów: 
 

1. Szafki do kuchni – 7 sztuk 
Szafki wykonane z płyty  MDF,  fronty białe lakierowane, uchwyty srebrne o 
wymiarach: 
1. 58 x 60 x 139cm 
2. 59 x 29 x 60 cm 
3. 47 x 60 x 83 cm 
4. 47 x 60 x 83 cm 
5. 47 x 60 x 83 cm 
6. 59 x 29 x 60 cm 
7. 40 x 29 x 83 cm 

2. Blat roboczy wykonany z płyty wiórowej gr.28mm, szer 60cm. Długość: 4,55mb. 
 

Termin realizacji zamówienia 22.07.2019-19.08.2019. 
 
Okres składania ofert 02.07.2019r – 12.07.2019r do godziny 16:00. 
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę. 
 
Oferty prosimy składać w siedzibie Beneficjenta – ul. Komisji Edukacji Narodowej 38 lok. 
U7, 15-687 Białystok bądź na adres e-mail: ebaltyk@wp.pl  
 
 
Usługi wynikające z wykonywania zamówienia będącego przedmiotem zapytania ofertowego 

współfinansowane są w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II: Przedsiębiorczość  

i aktywność zawodowa, Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie. Priorytet inwestycyjny 

8.4 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach życia, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój 

kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą 

pracę. 

 
 
 


