Wrocław, dnia 7 marca 2018r.
Szacowanie wartości zamówienia

Gmina Wrocław działając poprzez Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, z
siedzibą przy ul. Strzegomskiej 49a; 53-611 Wrocław, zwraca się do potencjalnych
wykonawców z zapytaniem, którego celem jest przeprowadzenie szacowania wartości
zamówienia.
1. Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak
również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" i służy wyłącznie oszacowaniu
wartości zamówienia.
2. Przedmiotem niniejszego szacowania jest: Dodatkowe wyposażenie przedszkoli , zakup
pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pn.: „Edukacja przedszkolna bez barier
- upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie
Wrocław”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś 10.
Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości
edukacji przedszkolnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego tj.:
1) Przedszkole Nr 109 z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Nowowiejskiej 80a,
2) Przedszkole Nr 32 (w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 21) z siedzibą we Wrocławiu
przy ul. Kłodzkiej 40
3) Przedszkole Nr 97 z oddziałami integracyjnymi (w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 8) z
siedzibą we Wrocławiu przy ul. Składowej 2-4
4) Przedszkole Nr 20 (w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 20) z siedzibą we Wrocławiu
przy ul. Karpnickiej 2,
5) Przedszkole Nr 23 z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 8a,
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:
 Załącznik nr 1 Sala doświadczania,
 Załącznik nr 2 Sala integracji sensorycznej,
 Załącznik nr 3 Magiczny dywan - pomoce dydaktyczne do zajęć stymulujących rozwój
psychoruchowy,
 Załącznik nr 4 Stojaki do tablic interaktywnych

4. Termin wykonania zamówienia.
Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać przedmiot zamówienia w terminie:
1) rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy
2) zakończenie: do dnia 30.06.2018r.
5. Termin i miejsce składania szacowania wartości zamówienia.
Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:
1) w formie elektronicznej: mtraczyk@ckp.pl
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul.
Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A),
3) szacowanie wartości zamówienia należy złożyć w terminie do 13 marca 2018r. do
godziny 12.00

Załączniki:
 Załącznik nr 1 Sala doświadczania,
 Załącznik nr 2 Sala integracji sensorycznej,
 Załącznik nr 3 Magiczny dywan - pomoce dydaktyczne do zajęć stymulujących rozwój
psychoruchowy,
 Załącznik nr 4 Stojaki do tablic interaktywnych
 Załącznik nr 5 formularz do szacowania wartości zamówienia

