
ZAPYTANIE OFERTOWE  nr  SP3.261.2.2019.GP 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Toruniu ul. Legionów 210 zwraca się z zapytaniem ofertowym o 
podanie ceny następujących robót budowlanych, które mają być wykonane na terenie boiska Szkoły: 

1. Naprawę nawierzchni tartanowej na boisku do koszykówki o powierzchni około 40 m2. 
2. Malowanie linii boiska do koszykówki. 
3. Naprawa tablic koszowych wraz z koszami. 
4. Poprawienie linii na bieżni do biegów 100 m. 

 
1. Zamawiający: 

    Gmina Miasta Toruń, w imieniu Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Legionów 210, 87-100 Toruń 
    tel.: 056 6600380,   strona internetowa: www.sp3.d2.pl,   e-mail; sp3torun@o2.pl 
 

2. Przedmiot zamówienia: 
 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych na terenie boiska szkolnego. Zakres prac 

obejmuje roboty remontowe budowlane, polegające na: naprawie nawierzchni tartanowej, naniesieniem 
nowych pasów linii boiska do koszykówki, naprawienia tablic koszowych wraz z obręczami, 
poprawienie pasów linii oddzielających tory na bieżni do biegania. Zakres robót budowlanych i 
technicznego wykonania zadania niezbędne jest wykonie oględzin boiska celem ryczałtowego 
wykonania usługi. 

 Roboty budowlane będą prowadzone na podstawie: 
a) Złożonej oferty, 
b) obowiązujących przepisów prawa i norm 
c) umowy o wykonanie robót budowlanych zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  
 
Termin realizacji: 

    Termin wykonania zamówienia –  do 30 wrzesień 2019 r.  
 
4. Sposób przygotowania oferty : 

 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności załącznik nr 1. 
 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.  
 Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
 Do kontaktu z wykonawcami upoważniony jest P. Grzegorz Paczkowski - tel.: 507149744.  

 
5. Kryterium wyboru oferty: 

Cena - 80 % 
Gwarancja – 20 % 

 
6. 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 05.07.2019 r. do godz. 13.00. Termin związania ofertą: okres 15 dni od 
terminu składania ofert. 

7. Informacje: 
Informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela pan Grzegorz Paczkowski - kierownik 
gospodarczy e-mail; sp3kierownik@o2.pl 

 
Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 
2. Umowa  
3. Oświadczenie 


