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Toruń, dnia 21.11.2021r.        

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: 

 

Obsługa techniczna 148 wiat przystankowych i wiat przystankowych wraz  z witrynami 

reklamowymi 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Utrzymanie wiat – stan techniczny. 

a) Zakup i montaż wybitych lub uszkodzonych szyb; 

b) Naprawa lub wymiana gablot reklamowych i gablot z rozkładem jazdy; 

c) Naprawa wiat przystankowych, zakup i montaż profili mocujących szyby oraz innych metalowych 

części wiaty; 

d) Naprawa lub wymiana uszkodzonych ławek we wiatach; 

e) Naprawa lub wymiana koszy na śmieci będących integralną częścią wiaty; 

f) Naprawa lub wymiana uszkodzonych daszków wiat. 

2. Naprawa lub wymiana zużytych elementów instalacji elektrycznej, zasilających wiaty w energię 

elektryczną. Wykonawca odpowiada za: 

a)  Sprawność przyłącza energetycznego do wiaty oraz za utrzymanie i stan techniczny instalacji 

zasilającej każdą z wiat w energię elektryczną; 

b)  Przegląd i naprawę instalacji elektrycznych wiat przystankowych na odcinku od punktu przyłączenia 

zasilania w słupie oświetleniowym do panelu reklamowego wraz z instalacją wewnętrzną wiaty; 

c) Bieżące naprawy i wymiany zużytych elementów instalacji elektrycznej wiat przystankowych; 

d) Wymianę niesprawnych źródeł światła. 

3. Utylizacja odpadów pozostałych po naprawie wiat przystankowych 

4. Dostarczenie i wykorzystanie odpowiednich materiałów, sprzętów i narzędzi koniecznych do należytej 

realizacji zamówienia. 

5. Uwzględnienie zleceń kierowanych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy. 

6. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać co najmniej raz w tygodniu kontrolę stanu technicznego 

wiat/witryn i dokonywać napraw zgłoszonych przez Zamawiającego, w szczególności konstrukcji wiat, 

szyb, witryn reklamowych, ławek, gablot do rozkładów jazdy, przyłącza energetycznego do gablot oraz 

instalacji elektrycznej wraz ze źródłami światła. 

7. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 3 dni od stwierdzenia zniszczeń dokonać niezbędnych napraw lub 

wymian uszkodzonych elementów wiat/witryn. Wykonawca każdorazowo przedstawia Zamawiającemu 

dokumentację fotograficzną uszkodzeń przed naprawą i po naprawie na adres p.kempinski@urbitor.pl  oraz 

jest zobowiązany do jej kompletowania i archiwizacji w okresie trwania umowy. 

8. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo do poinformowania o rodzaju zniszczeń i rozmiarach szkody 

Zamawiającego, a także – na wezwanie -do uzyskania akceptacji przedłożonego Zamawiającemu kosztorysu 

napraw. 

9. Wykonawca jest zobowiązany dysponować w czasie realizacji zadania bazą z miejscem składania 

materiałów, tymczasowego składania odpadów oraz do przechowywania i remontu wiat/ witryn. 

 

2. Wymagania dodatkowe. 
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1. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy z najwyższą starannością gwarantującą 

właściwą estetykę i bezpieczeństwo zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Zakup, dostawa oraz magazynowanie materiałów jest po stronie Wykonawcy.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do faktur zakupowych materiałów potrzebnych do realizacji 

zamówienia. 

 

II. Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

              Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

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 12 miesięcy 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, 

b) 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. Warunki zmiany umowy: 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą 

zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli zmiana uzasadniona będzie 

sytuacją, której zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. 

2) Zmiana istotnych 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.   

c) Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, ale również nie jest 

ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

d) Niniejsze 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 

podania przyczyn oraz bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert. 

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

VIII. 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 
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Oferty należy składać w sekretariacie Spółki ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń. Dopuszcza się możliwość 

składania ofert pocztą elektroniczną na adres: zam.publiczne@urbitor.pl W przypadku składania oferty w wersji 

papierowej na kopercie proszę umieścić napis :  

Obsługa techniczna 148 wiat przystankowych i wiat przystankowych wraz  z witrynami 

reklamowymi 

 

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

 28.11.2022 r. , do godziny 10.00 

Załączniki: 

 1) Formularz ofertowy 

 2) Wykaz wiat przystankowych i wiat wraz z witrynami reklamowymi 

 

 

                                                                                  Prezes Zarządu Urbitor Sp. z o. o. 

                                                                                                                     Wojciech Świtalski 
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