
BTCM.7310. 3.2.MP           Toruń, 4.02.2019 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

 

1. Zamawiający: 

Gmina Miasta Toruń 

ul. Wały gen. Sikorskiego 8 

87-100 Toruń 

NIP: 879-000-10-14 

 

2. Tytuł zamówienia 

Biuro Toruńskiego Centrum Miasta prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie nasadzeń zieleni 

niskiej wraz z podlewaniem i pielęgnacją roślin na parkletach na terenie zespołu staromiejskiego, w 

okresie od 15 marca do 15 listopada 2019 r.: 

a) parklet na Rynku Staromiejskim - 2 donice o wielkości ok. 50x50x50 cm 

b) parklet na Rynku Nowomiejskim - 2 donice o wielkości ok. 50x50x50 cm 

c) parklet na ul. Mostowej  - 4 donice o wielkości ok. 50x50x50 cm 

d) parklet na ul. Mostowej - 2 donice o wielkości ok. 50x50x50 cm 

e) 2 parklety na ul. Kopernika – łącznie 8 donic o wielkości ok. 50x50x50 cm 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

W skład zamówienia wchodzi: 

1) zakup roślin, podłoża, keramzytu, w uzgodnieniu z Zamawiającym; 

2) wykonanie nasadzeń na parkletach, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym; 

3) podlewanie, nawożenie od 15 marca do 15 października; 

4) uprzątnięcie roślin po sezonie wegetacyjnym 

 

4. Warunki formalne stawiane Wykonawcy: 

1) Jeden Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę dotyczącą realizacji badania.  

2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający 

następujące warunki: 

a) Oferty mogą składać podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Wykonawca powinien 

posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień, 

b) Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować 

potencjałem technicznym i kadrowym niezbędnym do wykonania zamówienia.  

Przez niezbędne doświadczenie rozumie się zrealizowanie w ciągu ostatnich 2 lat przynajmniej 

dwóch podobnych zamówień. 

 

5. Sposób przygotowania oferty 

Przedstawiona oferta musi zawierać następujące elementy: 

a) całkowitą cenę netto oraz cenę brutto realizacji zamówienia - uwzględniającą wszystkie elementy 

zamówienia przedstawione w punkcie 2. 

b) wskazanie przynajmniej dwóch podobnych zleceń wykonanych w ciągu ostatnich dwóch lat wraz 

z danymi kontaktowymi do zamawiającego lub dołączeniem referencji/protokołu odbioru.  

c) oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień, wiedzy, potencjału technicznego i 

kadrowego umożliwiającego wykonanie zamówienia. 

 

6. Kryteria wyboru ofert 

Zamawiający dokona oceny ofert wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

na podstawie kryterium: 100% cena. 



 

7. Przewidywane terminy wykonania zamówienia:  
1) do 20 lutego 2019 r. - wybór oferenta 

2) do 15 marca 2019 r. - wykonanie zamówienia 

 

8. Termin nadsyłania ofert: 

Do 13 lutego (środa) 
 

VII. Sposób składanie ofert:  

1) pocztą elektroniczną, na adres: m.ptaszek@um.torun.pl  

2) w Biurze Toruńskiego Centrum Miasta (ul. Wały gen. Sikorskiego 8) 

 

Osoba do kontaktu: Małgorzata Ptaszek, tel. 56 611 86 20, mail: m.ptaszek@um.torun.pl 

 

UWAGA: 

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 KC, jak również nie jest ogłoszeniem                                 

w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów 

Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia 

którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru 

którejkolwiek ze złożonych ofert. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego 

wykonanie, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny. 

 

 

 

 

 

 

/-/  

Aleksandra Iżycka 

Dyrektor 

Biura Toruńskiego Centrum Miasta 

Urzędu Miasta Torunia 

mailto:wksii@um.torun.pl

