
 

Załącznik nr 2                                                                                                                      Toruń, 12.06.2018 rok 

 

                                                         ZAPYTANIE  OFERTOWE 

na: „Wykonanie cyfrowego systemu automatyki bram wejść/wyjść” w budynkach Zespołu Szkół         
nr 10 im. prof. Stefana Banacha pl. św. Katarzyny 9 oraz brama/szlaban przy portierni głównej. 

Zamawiający: 

Zespół Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha w Toruniu 

Pl. św. Katarzyny 9 

87-100 Toruń 

II.   Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie cyfrowego systemu automatyki bram oraz 
wejść/wyjść”  w budynkach Zespołu Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha pl. św. Katarzyny 9 
zgodnie z Przedmiarem robót.         

2. Faktura VAT za wykonanie zamówienia ma zostać wystawiona według poniższych danych: 

Nabywca 

              Gmina Miasta Toruń 

              Wały gen. Sikorskiego 8 

              87-100 Toruń             

               NIP 879 000 10 14 

              Obiorca faktury: 

              Zespół Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha w Toruniu 

              pl. św. Katarzyny 9 

              87-100 Toruń 

III. Miejsce i termin realizacji zamówienia: 

Zespół Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha, pl. św. Katarzyny 9 w Toruniu, pl. św. Katarzyny 9 – 
brama/szlaban przy portierni głównej oraz budynki Zespołu Szkół nr 10, do 14.08.2018 roku. 

Konieczna jest wizja lokalna, po wcześniejszym umówieniu się z p. Markiem Smolińskim                       
lub p. Arkadiuszem Kolasińskim (numery telefonów podane w ogłoszeniu). 

IV Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia: 



O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 
spełniają poniższe warunki: 

1. Posiadają uprawnienia i doświadczenie do wykonania w/w zamówienia.  

Wykonawcy muszą wykazać, że w okresie ostatnich  3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali  roboty w zakresie  
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia  tj.:  co najmniej 3 dowolne roboty elektroniczne       
w  obiekcie  o wartości  minimum   10 000,00   zł  brutto każda; 

2. Dysponują potencjałem osobowym gwarantującym realizację zamówienia. 
3. Dysponują potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia. 
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, które zapewniają wykonanie zamówienia. 

Ocena sytuacji w/w warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy, 
który stanowi Załącznik  do zapytania ofertowego. 
 
V. Wykluczenie Wykonawcy z postępowania:  

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

VI. Kryteria wyboru oferty: 

- cena – 100 % (według kosztorysu ofertowego, przygotowanego na podstawie przedmiaru robót),        

VII Opis sposobu przygotowania oferty, termin i miejsce składania ofert: 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego – Zespół Szkół nr 10      
im. prof. Stefana Banacha, pl. św. Katarzyny 9  87-100 Toruń w sekretariacie szkoły  w budynku 
liceum, w godzinach 8.00 – 15.00 (w dni robocze) w terminie do dnia 25 czerwca 2018 do godziny 
10.00 

Sposób zaadresowania koperty: : „Wykonanie cyfrowego systemu automatyki bram wejść/wyjść”  
w budynkach Zespołu Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha pl. św. Katarzyny 9 oraz brama/szlaban 
przy portierni głównej. 

Zespół Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha 
pl. św. Katarzyny 9 
87-100 Toruń  
Oferta dotycząca Zapytania ofertowego : „ 
Nie otwierać przed 25 czerwca 2018 roku,  przed godziną 10.00 

2. Oferta winna być przygotowana i złożona w języku polski. 
3. Oferta winna być przygotowana na druku załączonego formularza ofertowego wraz                         

z załącznikami, podpisana i opieczętowana. 
4. O terminie złożenia oferty, w tym również przesłanej poczta, decyduje data wpływu                      

do Zamawiającego. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana 
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2018 roku o godzinie 10.15 w pokoju nr 025 w budynku 

liceum na parterze. 



6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego 
oznakowania koperty, braku którejkolwiek informacji oraz za przesłanie lub złożenie oferty          
w innym miejscu od wskazanego w zapytaniu. 

7. Wykonawca składa tylko jedna ofertę. 

VIII Składając ofertę w postepowaniu, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu: 

1. Kosztorys. 
2. Oświadczenia Wykonawcy. 
3. Wypełniony formularz ofertowy   
4. Wykaz wykonanych robót (referencje przynajmniej 3) 

IX. Informacje o wyborze Wykonawcy, terminie i miejscu podpisania umowy. 

1. Informacja o wyborze Wykonawcy, miejscu, terminie podpisania umowy zostanie przekazana 
droga elektroniczną Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz zamieszczona na stronie 
internetowej Zamawiającego. 

2. Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana do realizacji, zostanie podpisana umowa                 
w miejscu i na warunkach określonych przez Zamawiającego. 

 X. Informacje uzupełniające: 

1. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. 
2. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zamówienia w trybie ustawy z dnia 

20.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. Zm.) 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego 

bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu 
sporządzania postepowania. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania do wyjaśnień treści złożonej oferty na każdym 
etapie postępowania. 

 

                          Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha – mgr Michał Dąbkowski 

 

                                                                                     


