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Ustroń, 02.03.2021 r.  
 

ROZEZNANIE RYNKU NR 01/2021 
 
 
Dotyczy: Rozeznania rynku na: 

 

• zakup materiałów do produkcji tj. lakiery, farby, kleje, olej w ramach 
projektu „Zestaw innowacyjnych pomocy edukacyjnych dla dzieci 
przedszkolnych i wczesnoszkolnych”. 
 

1. Zamawiający - Firma Pilch Roman Zakład Produkcyjno-Handlowy Pilch planuje udzielenie 
zamówienia na zakup materiałów do produkcji tj. lakiery, farby, kleje, olej wg poniższej 
specyfikacji: 
 

NAZWA 
ILOŚĆ CENA 

NETTO ZA 
SZTUKĘ 

CENA 
BRUTTO ZA 

SZTUKĘ 

WARTOŚĆ 
NETTO 

WARTOŚĆ 
BRUTTO 

Klej rakoll express 25 A 10kg 5 sztuk     

Klej jowacoll 119.30 A 10 kg 1 sztuka     

lakier wodny YO-M864 250 litrów     

Klej polimerowy 1 sztuka     

Koncentrat barwiący ENOLIT 
pomarańczowy W2037-00 

8 litrów     

Lakier ENOLIT do łączenia z 
bejcą, bezbarwny, 
wodorozcieńczalny 

16 litrów     

Koncentrat barwiący ENOLIT 
niebieska W5027-00 

8 litrów     

Koncentrat barwiący ENOLIT 
zielony W 6045-00 

8 litrów     

Koncentrat barwiący ENOLIT 
żółty W 2035-00 

8 litrów     

Koncentrat barwiący ENOLIT 
czerwony W 3021-00 

8 litrów     

Klej 303.2 10 kg 3 sztuki     

Utwardzacz do lakieru 
duoacryl top4 

1 sztuka     

Lakier Duocryl top 4 opak. 10l 1 litr     
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Bejca Nelf Aquachron 01 
czerwona 

3 litry     

Bejca Nelf Aquachron 02 
niebieska 

3 litry     

Bejca Nelf Aquachron 03 
zielona 

3 litry     

Bejca Nelf Aquachron 05 żółta 3 litry     

Bejca Nelf Aquachron 06 
pomarańczowa 

3 litry     

 
W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej w 
ramach prowadzonego rozeznania rynku na: 
 

• zakup materiałów do produkcji tj. lakiery, farby, kleje, olej w ramach projektu 
„Zestaw innowacyjnych pomocy edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych i 
wczesnoszkolnych” wg powyższej specyfikacji.  

 
 

2. Proszę o przedstawienie oferty (cena netto, cena brutto, wartość netto, wartość brutto) 
na zakup materiałów do produkcji tj. lakiery, farby, kleje, olej w ramach projektu „Zestaw 
innowacyjnych pomocy edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych” wraz 
z uwzględnieniem kosztów dostawy.  
 

3. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi ofert w rozumieniu art. 
66 KC ani też nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), ma ono wyłącznie na 
celu rozeznanie cenowe rynku wśród wykonawców mogących zrealizować powyższe 
zamówienie oraz uzyskanie wiedzy na temat szacunkowych kosztów związanych z 
planowanym zamówieniem publicznym.  
 

4. Zamawiający prosi o przekazanie informacji w ww. zakresie w terminie do 9 marca 2021 r. 
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: monika@pilchr.pl  

 
 

 
Z poważaniem 

Roman Pilch 

mailto:monika@pilchr.pl

