
ZAPYTANIE OFERTOWE nr SP3.261.1.2019.GP 

1.  Przeprojektowanie instalacji zimnej wody z rozdziałem na socjalno-bytową i hydrantową.  
 W  formie papierowej – 5 egz. 

2. Opracowanie specyfikacji wykonania i odbioru. W formie papierowej – 5 egz. 
3. Sporządzenie kosztorysów inwestorskiego i przedmiaru robót. W formie papierowej – 3 egz. 
4. Ponadto całość opracowania w formie edytowalnej i pdf. 
5.  Na opracowaną dokumentację należy uzyskać zezwolenie na realizację zadania tj. pozwolenie na  

budowę lub zgłoszenie. 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Toruniu ul. Legionów 210 zwraca się z zapytaniem ofertowym 
o podanie ceny wykonania projektu i kosztorysu na roboty instalacyjne zimnej wody i instalacji p.poż., 
które będą wykonane w budynku Szkoły: 

1. Zamawiający: 
Gmina Miasta Toruń, Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Legionów 210, 87-100 Toruń  

tel: 056 6600380, strona internetowa: www.sp3.d2.pl. e-mail; sp3torun@o2.pl  

Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano - wykonawczego we wszystkich 
branżach (sanitarna, ogólnobudowlana i elektryczna).  
Zakres prac projektowych, obejmuje: 
Zaprojektowanie rozdziału instalacji wody użytkowej i instalacji wody hydrantowej (z uwagi na zły 
stan techniczny instalacji wody zimnej – liczne zabezpieczenia przecieków t.z. „pampersy” oraz 
brak ciśnienia i wydajności wody hydrantowej). 
 Wykonanie przedmiarów i sporządzenia kosztorysu inwestorskiego z uwzględnieniem wszystkich 
czynności związanych z przebudową instalacji. Opracowanie specyfikacji wykonania i odbioru 
Roboty projektowe będą prowadzone na podstawie: 
• Oględzin istniejącej instalacji zimnej wody. 
• Obowiązujących przepisów prawa i norm 
• Zapoznania się z istniejącymi projektami instalacji. 
 

2. Termin realizacji: 
Termin wykonania zamówienia – 8 tygodni od podpisania umowy. 

3. Sposób przygotowania oferty : 
• Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
• Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 
• Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania wykonawcy. 
• Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.  
• Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub 

parafowana przez wykonawcę. 
• Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 

Do kontaktu z wykonawcami upoważniony jest P. Grzegorz Paczkowski - tek: 507149744. 
4. Kryterium wyboru oferty: 
Cena - 100 % 

5. Miejsce i termin złożenia oferty: 
Oferty należy składać w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 3 w Toruniu ul. Legionów 210 - pok. 102 
(sekretariat), w terminie do dnia 28.02.2019 r. do godz. 13.00.  
Informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela pan Grzegorz Paczkowski - kierownik 
gospodarczy tel. 566600380 lub 507149744, e-mail; sp3kierownik@o2.pl 
 
 



 
 

FORMULARZ OFERTY 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 
 
………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Adres*: ..................................................................... ………………………………………………………. 

TEL.* ...................... …………. ……………. e-mail.................................................................................... 

REGON*: ....................................................... NIP*: ……………………………………………………… 

Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Legionów 210, 87-100 Toruń 
W odpowiedzi na ogłoszenie o zapytanie ofertowe znak sprawy SP3.261.1.2019.GP na: 

1. Przeprojektowanie instalacji zimnej wody z rozdziałem na socjalno-bytową i hydrantową.  W  formie    

papierowej – 5 egz. 

2. Opracowanie specyfikacji wykonania i odbioru.  formie papierowej – 5 egz. 

3. Sporządzenie kosztorysów inwestorskiego i przedmiaru robót w formie papierowej – 3 egz. 

4. Ponadto całość opracowania w formie edytowalnej i pdf. 

Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym zapytaniem, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia i wizji lokalnej, na następujących warunkach: 

Cena ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:  ...............................................zł., 
słownie: ........................................................................................................................................  
w tym  ......... % podatek VAT - ................... zł, cena netto: ........................... zł, 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym oraz dokonałem wizji lokalnej i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do 

właściwego wykonania zamówienia. 

2. Ofertę niniejszą składamy na ............ kolejno ponumerowanych stronach. 

3. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

 

 

                    ……………………………………. 

podpisy osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 
 
 

 
…………………………. dnia …………… 2019 roku. 
 (miejscowość) 

* -  niepotrzebne skreślić, w przypadku, gdy Wykonawca należy do w/w grupy kapitałowej, zobowiązany jest do przedłożenia listy podmiotów, które należą do 
rzeczonej grupy kapitałowej. 
*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy 


