
Toruń, dnia 18.05.2022r. 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

Nr 1/2022 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 8 w Toruniu stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza 
do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy na remont 2 sal dydaktycznych zgodnie z 
poniższą specyfikacją. 
 

I. ZAMAWIAJĄCY: 
Przedszkole Miejskie nr 8 im. Janiny Awgulowej 
ul. Chabrowa 49, 87-100 Toruń 
tel. 56 652 94 36 

II.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Przedmiotem zapytania ofertowego jest remont 2 sal dydaktycznych Przedszkola Miejskiego 
nr 8 w Toruniu, przy ul. Chabrowa 49. 
Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w szczegółowym kosztorysie  
przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2). 
Niniejsze zapytanie ofertowe realizowane jest w związku ze spełnieniem zasady 
konkurencyjności. 

III.  SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zapytania ofertowego jest remont 2 sal dydaktycznych w Przedszkolu Miejskim 
nr 8 w Toruniu.   

 Przedmiot zamówienia musi być wolny od wad oraz spełniać wymogi norm 
określonych obowiązującym prawem. 

 Zamówienie obejmuje również transport przedmiotu zamówienia na koszt 
Wykonawcy na miejsce wskazane przez Zamawiającego, 

 przekazanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie protokolarnie przy 
obecności Wykonawcy i Zamawiającego, 

 Wymagany okres gwarancji: co najmniej 12 miesięcy , liczone od dnia wystawienia 
faktury, 

 Termin wykonania zamówienia: 27 czerwca do 26 sierpnia 2022r. 

 Miejsce realizacji zamówienia: Przedszkole Miejskie nr 8 w Toruniu, ul Chabrowa 49 
 
Zakres prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia : 
Prace obejmować będą  zakres określony w kosztorysie nakładczym, stanowiącym załącznik 
nr 2 do zapytania ofertowego  
 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z OPISEM SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA: 

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę 
i doświadczenie, potencjał techniczny, a także którzy dysponują osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, przy czym za takiego rozumie się Wykonawcę, który spełnia 
następujące warunki: 

 Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, tj. posiada wszelkie niezbędne 
narzędzia umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia. 

 Nie otwarto w stosunku do niego likwidacji oraz nie ogłosił upadłości. 
 
Opis weryfikacji spełniania warunków:  
Wykonawca przedkłada stosowne oświadczenie zawarte w treści oferty. 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie: 
spełniania/niespełniania, na podstawie złożonych dokumentów lub oświadczeń wymaganych 
w postępowaniu, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy 
do przedłożenia dowodów, np. kopii umów, referencji lub faktur potwierdzających spełnienie 
warunków. 
 



 
V. KRYTERIA WYBORU OFERT 

1) Cena brutto - 100% 
 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 Ocenie podlegać będą tylko kompletne oferty. 

 Oferta powinna być przygotowana w formie papierowej, sporządzona czytelnie w 
języku polskim oraz podpisana (własnoręczny podpis) przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy. 

 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

 Oferta powinna zawierać wyszczególnienie ceny za poszczególne elementy 
zamówienia (wg. kosztorysu, zał. 2). 

Składając ofertę Wykonawca musi przedłożyć: 

• Wypełniony formularz ofertowy (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 
zapytania) i kosztorys stanowiący załącznik nr 2 

• Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik, 

 Wszystkie składane przez Wykonawcę dokumenty powinny zostać złożone w formie 
oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

VII. MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

• Ofertę należy składać w wersji papierowej w zamkniętej kopercie w przedszkolu 

• Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 i 2 do zapytania 
ofertowego. 

• Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Każda poprawka 
w treści oferty powinna być parafowana przez Wykonawcę. Oferta musi być podpisana 
przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

• Termin składania ofert upływa dnia  25 maja 2022r. b.r. do godziny 10:00  
UWAGA !!! Przedłużenie terminu składania ofert do 30 maja 2022r.do godziny 
10:00 

•  Za datę złożenia oferty dostarczanej pocztą lub kurierem uważać się będzie datę 
dostarczenia oferty do Zamawiającego 

• Zmiana Miejsce i termin otwarcia ofert: 31.05.2022r. r. o godz. 10:00 

• Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania ofertowego i wyłonienie Wykonawcy 
nastąpi nie później niż dnia: 02.06.2022 r. do godziny 13.00 
 

VIII. OCENA i WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodnym z niniejszym 
zapytaniem     ofertowym.  
2. Oferta zostanie odrzucona, jeśli: 

• dotyczy niekompletnej oferty, 

• jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego, 

• jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji,  

• jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa, 

• jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach, brak 
kompletnych danych w załącznikach), 

• Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. 
3. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw 
Zamawiającemu. 
4. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 
5. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby 
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie nie wynika z dokumentów 
rejestrowych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo.  



6. Oferent zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru Wykonawcy 
 

IX. WARUNKI ZMIANY UMOWY 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień treści zawartej urnowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia 
następujących okoliczności: 

 zmiana terminu przewidzianego na rozpoczęcie lub zakończenie usługi zmiany 
spowodowane: 
siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem 
ofertowym, 

 zmianą obowiązującej stawki podatku VAT, 

 zmianą unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ 
na realizacje umowy zmianami formalno-organizacyjnymi. 

Przewidziane wyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią 
uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. Warunki 
zmiany umowy nie przyznają Wykonawcy jakiegokolwiek roszczenia o zmianę zawartej 
umowy. 
 

X. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTEPOWANIA 
Zamawiający zastrzega sobie prawo, do unieważnienia postępowania w szczególności, jeżeli: 

 nie złożono co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

 cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

• wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, postępowanie jest 
obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą prawidłową realizację 
zamówienia. 

DODATKOWE INFORMACJE 
Niniejsze zapytanie wraz z wszystkimi załącznikami jest dostępne w Przedszkolu Miejskim nr 
8 w Toruniu przy ul. Chabrowa 49 oraz na stronie internetowej www Zamawiającego  
http://pm8torun.pl/ 

 
 Zamawiający dopuszcza możliwość zwracania się z wnioskiem o uzyskaniem 

informacji i wyjaśnień dotyczących zapytania. Osoba do kontaktu: p. Joanna 
Rutkowska – dyrektor,p. Maria Gałkowska- intendent,  e-mail: pm849@poczta.onet.pl 
tel tel. 56 652 94 36 

• W ramach zamówienia nie ma możliwości składania Ofert wariantowych. 

• W ramach zamówienia nie ma możliwości składania Ofert częściowych. 

• Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w 
złotych polskich. 

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o 
wyjaśnienie, jeśli uzna, iż wycena zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od 
szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych 
ofert. Wyjaśnienia winny być przedstawione przez Wykonawcę w określonym przez 
Zamawiającego terminie. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył 
wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami 
potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 

 
Joanna Rutkowska 

 
Dyrektor  przedszkola 
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