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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na usługę 

polegającą na zakupie i dostarczeniu 10 kwietników - wież kwiatowych.  

 

Zakres zamówienia. 

1. Zakup i dostarczenie (pod jeden wskazany przez Zamawiającego adres na terenie 

Torunia) 10 kwietników - wież kwiatowych. 

2. Dane techniczne: 

a) kwietniki kaskadowe sześciopierścieniowe; 

b) kształt donic – półokrągły; 

c) wysokość całkowita konstrukcji – od 120 cm do 140 cm; 

d) średnica podstawy – od 110 cm do 120 cm; 

e) elementy zestawu zabezpieczone antykorozyjnie, malowane proszkowo  

w kolorze grafitowym; 

3. Obowiązek uzgodnienia z Zamawiającym formy/wyglądu kwietników przed ich 

zakupem i dostarczeniem. 

Termin realizacji zadania: do 25 listopada br. 

 

PRZYKŁADOWY WZÓR  

KWIETNIKA KASKADOWEGO 

OBJĘTEGO ZAMÓWIENIEM 

 

Ewentualne pytania proszę kierować do Pani Ewy Sypniewskiej: tel. (0-56) 611 87 59. 

 

Do oferty należy dołączyć kopię wpisu do CEIDG lub KRS.  

Kryteria oceny złożonych ofert: cena - 100%. 



O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają  wykluczeniu,  

o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP. Wykluczeniu podlegają wykonawcy, którzy 

przed wszczęciem niniejszego postępowania nie wykonali zamówienia lub wykonali je 

nienależycie oraz wykonawcy, którzy mieli naliczoną karę umowną za zdarzenia dotyczące 

wcześniejszych umów na realizację zadań zleconych przez Gminę Miasta Toruń. 

 

Uwagi ogólne: 

1. Ofertę cenową na formularzu (druk w załączeniu) wraz z niezbędnym załącznikiem należy 

przesłać lub złożyć do dnia 04.10.2022 r. do godz. 12.00 na adres:  
 

Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 12,  

87-100 Toruń; e-mail: wsie@um.torun.pl (decyduje data wpływu do wydziału) 
 

2. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 

ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu 

przepisów ustawy Prawo 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. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za 

jego wykonanie, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny. 
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