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DzIE/078/92/2017 
                                                  Toruń, dn. 09.08.2017 r. 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi ogłoszenia o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).  

Podstawa prawna: art. 4.8 Ustawy. 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń  

REGON: 000001324, NIP: 879-017-72-91 

Osoby do kontaktu: 

  Łukasz Raniszewski -  w godz. 9 
00

-14 
00 

tel. (0-56) 6114697.
 

  Marian Świechowicz -  w godz. 9 
00

- 14 
00 

tel. (0-56) 6114273. 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 
,,Dokończenie remontu laboratoriów komputerowych w piwnicy starego budynku Wydziału Matematyki 
i Informatyki oraz likwidacja pęknięć ścian i położenie tynku strukturalnego w budynku Zespołu 
Administarcyjno- Gospodarczego przy ul. Lwowskiej 1 w Toruniu. ‘’ 

Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 
1. Kody CPV zamówienia: 45453000-7 

 

III. TERMINY 

1. Termin złożenia ofert: do dnia 17.08.2017 r., do godz. 10 
00

. 

2. Termin realizacji: od daty podpisania umowy do 28.09.2017 r. 

3. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

 

IV. KRYTERIUM OCENY OFERT 

Najniższa cena ofertowa netto - waga 100 %. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  

1. Posiadania wiedzy i doświadczenia:  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany 

jest wykazać w sposób szczególny. 

2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany 

jest wykazać w sposób szczególny. 

 

VI. WYMAGANE DOKUMENTY  

Oferta musi zawierać: formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 
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VII. WYKLUCZENIE WYKONAWCY 

 Zamawiający wykluczy Wykonawcę który nie uzupełnił dokumentów wymaganych w zapytaniu 

ofertowym. 

 

VIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli: 

1) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie 

zamówienia, chyba że może zwiększyć tę kwotę do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty, 

2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym,  

3) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

 

IX. FORMA I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

Ofertę należy złożyć w jednej z trzech form, zgodnie z wyborem Wykonawcy:  

1) korespondencyjnie na adres: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Inwestycyjno-

Energetyczny, ul. Gagarina 39, 87-100 Toruń, I p. pok. 12; 

2) osobiście w siedzibie Działu Inwestycyjno-Energetycznego (adres jw.); przekazane w zamkniętej, 

opisanej kopercie. 

 

X.  INFORMACJA 

1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta  została oceniona jako najkorzystniejsza 

na podstawie podanych kryteriów wyboru. 

2) Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem: 

www.umk.pl/zamowienia/przetargi. 

3) Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego 

oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie. 

 

                
               Kierownik Sekcji Technicznej                                                               Kierownik  
                                                                                                      Działu Inwestycyjno-Energetycznego 
   
                 mgr inż. Andrzej Bobecki                                                   
                                                                                                            mgr inż. Roman Czerski  
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