
Toruń, 4.05.2022 r. 

Przedszkole Miejskie nr 16 

ul. Sucharskiego 2 

87-100 Toruń 

tel. 56 623 02 56 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zakup, dostawa i montaż 4 drzwi wewnętrznych z PCV  

wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi 
 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:                                                                           ODBIORCA: 
 

  Gmina Miasta Toruń                                                                     Przedszkole Miejskie nr 16            

  ul. Wały gen. Sikorskiego 8                                                          ul. Sucharskiego 2 

  87-100 Toruń                                                                                  87-100 Toruń 

  NIP: 879-000-10-14                                                                       NIP: 879-264-38-86 
   

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa 4 drzwi z PCV wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 

a) demontaż starej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami, 

b) montaż nowej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami ,                

c) prace towarzyszące obróbce stolarki drzwiowej, 

d) pomalowanie ścian po obróbce. 
  

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 
 

III. WARUNKI REALIZACJI 

   Przedmiot zamówienia wykonawca dostarczy do siedziby odbiorcy na własny koszt i ryzyko. 
 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

   Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 29.07.2022 r. 

   Na wykonane prace wymagane jest udzielenie 24 miesięcznej gwarancji. 
 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być składana e–mailem pm16tor@poczta.onet.pl lub dostarczona osobiście na adres:  

Przedszkole Miejskie nr 16 im. Kornela Makuszyńskiego ul. Sucharskiego 2 87-100 Toruń  

do dnia 12.05.2022 r. do godziny 12:00 wraz z załączoną kserokopią (skanem) wypisu z rejestru przedsiębiorców 

lub zaświadczenia z ewidencji gospodarczej, wystawionej w dacie nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą 

złożenia oferty. Liczy się data wpłynięcia oferty. 

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 13.05.2022 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty  zostanie ogłoszony 

o godzinie 12:00 w siedzibie Przedszkola Miejskiego nr 16 im. Kornela Makuszyńskiego w Toruniu.  

3. Oferty zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.  

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5. W toku badania ofert odbiorca może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

6. Realizujący wystawia fakturę VAT.  

7. Forma płatności  - przelew min.14 dni. 

8. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu 

składania ofert. 

mailto:pm16tor@poczta.onet.pl


VI. OCENA OFERT 

1. Kryterium wyboru będzie cena oraz zgodność z zapytaniem. 

2. W przypadku ofert porównywalnych cenowo. Zamawiający zastrzega sobie możliwość  zastosowania 

dodatkowego kryterium. 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKRZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

      O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie. 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela dyrektor Jolanta Szkopińska, Przedszkole Miejskie nr 16 im. Kornela Makuszyńskiego 

w Toruniu, tel. 56 623 02 56 

IX. UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA 

W przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia Zamawiający może unieważnić postępowanie. 

 

 

 

Jolanta Szkopińska 

dyrektor 


