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Toruń, dnia 16.02.2022r.        

Urbitor Sp. z o.o.   

ul. Chrobrego 105/107 

87-100 Toruń   

tel. 690 906 300 

e-mail: sekretariat@urbitor.pl 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Urbitor Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na  zadanie: 

Przebudowa stanowiska dla osób niepełnosprawnych na parkingu dla samochodów osobowych 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni o wymiarach 3,60 m x 5m stanowiska postojowego dla 

samochodów osobowych, wyposażonych w kartę osoby niepełnosprawnej i dojście do niego o wymiarach 1,5 m 

x5 m, w Toruniu przed głównym wejściem do budynku Dworca Kolejowego PKP Toruń Główny przy ul. 

Kujawskiej.  

Projekt przewiduje przebudowę nawierzchni parkingu, który posiada konstrukcję brukowaną kamienną. 

W ramach zadania należy dokonać rozbiórki nawierzchni brukowanej kamiennej i wykonać stanowisko postojowe 

wraz z dojściem z płyt granitowych bezfazowych. Stanowisko postojowe powinno być oznakowane poziomo, 

zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, tzn. kolorem 

niebieskim, symbolem koperty i symbolem osoby na wózku inwalidzkim. Oznakowanie pionowe bez zmian. 

Dojście do stanowiska postojowego o szerokości 1,5 m wykonać należy z płyt granitowych w kolorze szarym, na 

końcu dojścia należy zainstalować słupek blokujący U-12c lub równoważny element blokujący postój pojazdom. 

Istniejąca nawierzchnia do rozbiórki 25,50 m2  

Projektowana nawierzchnia z kostki granitowej (o wymiarach 15cm/17cm) bezfazowej 25,50 m2  

Zadanie należy wykonać zgodnie z załączonym projektem wykonawczym. 

         Zakres robót obejmuje także : 

• zabezpieczenie placu robót z właściwym jego oznakowaniem, 

• wywiezienie odpadów, uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, 

• przekazanie kostki granitowej, pochodzącej z rozbiórki Zamawiającemu 

 

II. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych 

              Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych i wariantowych. 

III. Termin związania ofertą 

             Zamawiający ustala termin związania ofertą na  30 dni licząc od terminu składania ofert. 

IV. Termin wykonania zamówienia 

              Zamawiający ustala termin wykonania zamówienia na okres: do 6 tygodni od podpisania umowy 

V. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 

              Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie ofert :  

Cena –  waga  100 % 

VI. Informacje dotyczące wykluczenia wykonawców 

a) złożenie oferty po terminie, 
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b) nieprzeprowadzenie wizji lokalnej, 

c) brak podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. 

VII. Wymagania i warunki Zamawiającego 

a) Do oferty musi być dołączony wypełniony i podpisany formularz ofertowy- załącznik nr 1. 

b) Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.  

c) Zmiana postanowień umowy dopuszczalna jest w przypadkach: 

• zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 

dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 

•  w przypadku, gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, konieczna będzie zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy.   

d) Zamawiający wymaga 36 miesięcznej gwarancji na całość zamówienia. W okresie gwarancji Zamawiający 

wymaga od Wykonawcy zapewnienia realizacji usługi polegającej na usuwaniu usterek w terminie do 7 dni 

od daty pisemnego jej zgłoszenia Wykonawcy. 

e) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy przed złożeniem oferty dokonali wizji lokalnej obiektu po 

uprzednim telefonicznym umówieniu się. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego – Piotr Kempiński 

tel. 606228265 

f) Niniejsze zapytanie ofertowe 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 podania 

przyczyn oraz bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert. 

g) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie. 

VIII. Kontakt z Zamawiającym 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem/ pytaniem dotyczącym wyjaśnienia treści 

zapytania nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Wszystkie wnioski o 

wyjaśnienie/pytania należy kierować na adres zam.publiczne@urbitor.pl 

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Piotr Kempiński tel. 606 228 265.  

 

IX. Miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy składać w sekretariacie Spółki ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń. Zamawiający dopuszcza 

składanie ofert w wersji elektronicznej na adres: zam.publiczne@urbitor.pl W przypadku składania ofert w wersji 

papierowej, proszę na kopercie umieścić napis:  

„Postępowanie ofertowe: Przebudowa stanowiska dla osób niepełnosprawnych na parkingu dla samochodów 

osobowych 

 

Ofertę (formularz ofertowy w załączeniu) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia              

     04.03.2022 r. , do godziny 10.00 

Załączniki: 

1) Formularz ofertowy 

2) Przedmiar robót 

3) Projekt wykonawczy 

 

 

                                                                             Prezes Zarządu Urbitor Sp. z o. o. 

                                                                                                                     /-/ Wojciech Świtalski 
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