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ZAMAWIAJĄCY: 

URBITOR  Sp. z o.o.   

ul. Chrobrego 105/107 

87-100 Toruń   

tel. (56) 669 43 01 ; fax (56) 660 48 20 

e-mail : sekretariat@urbitor.pl 

    

 Toruń, dnia 10 czerwca 2019r. 

 

Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku 

 

Spółka Urbitor zwraca się z prośbą o przedstawienie wyceny na zadanie: 

Remont odwodnienia liniowego na płycie górnej  parkingu na Placu Św. Katarzyny w Toruniu 

wraz z przełożeniem kostki brukowej. 

 

 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia.   

OPIS ZADANIA: 

1) Przeprowadzenie remontu odwodnienia liniowego na płycie górnej parkingu  na Placu Św. 

Katarzyny w Toruniu przy wykorzystaniu materiałów o następujących parametrach: 

a) ACO DRAIN MULTILINE V 200 S, h=12cm, Korytko L=1m, krawędzie ze stali 

ocynkowanej- 95 sztuk 

b) ACO DRAIN MULTILINE V 200 S, h=12cm, Korytko L=1m z odpł. w dnie z uszczelką fi 

110, krawędzie ze stali ocynkowanej- 10 sztuk 

c) ACO DRAIN MULTILINE V 200 S, h=12cm, ścianka czołowa, pełna, krawędź ze stali 

ocynkowanej- 2 sztuki 

d) ACO DRAIN MULTILINE V 200 Ruszt w poprzeczne mostki, 50 cm żeliwo sferoidalne 

klasa obciążenia C250 - w ilości wynikającej z oszacowania braków po dokonaniu wizji 

lokalnej przez Wykonawcę. 

Zamawiający wymaga zachowania wszystkich wskazanych parametrów materiałów. 

2) Przełożenie kostki brukowej w miejscach uszkodzeń części nawierzchni parkingu  wraz z 

wyspoinowaniem wodoszczelnym.  

a) kostka brukowa granitowa w kolorze szarym o wymiarach 9/11 cm 

b) wyspoinowanie wodoszczelnym spoiwem 
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II Wymagania i warunki Zamawiającego 

 

a) 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. 

b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy przed złożeniem kalkulacji cenowej dokonali 

wizji lokalnej obiektu po uprzednim telefonicznym umówieniu się. Osoba do kontaktu 

ze strony Zamawiającego – Piotr Kempiński tel. 606228265 

III. Miejsce i termin składania ofert. 

 

Kalkulację cenową należy złożyć w sekretariacie Spółki ul. Chrobrego 105/107, 87-100 

Toruń lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@urbitor.pl. W przypadku 

składania oferty w wersji papierowej na kopercie proszę umieścić napis :  

„Kalkulacja cenowa - Remont odwodnienia liniowego na płycie górnej  parkingu na Placu 

Św. Katarzyny w Toruniu wraz z przełożeniem kostki brukowej” 

IV. Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, nie 

jest także ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Informacja ta  ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. kosztów 

remontu. Zapytanie o cenę w celu rozpoznania rynku nie jest postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów Prawa Zamówień Publicznych oraz nie 

kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z uzyskanych ofert. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia w przypadku nieotrzymania 

zgody na inwestycję Organu Właścicielskiego. 

Kalkulację cenową należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 czerwca  

2019 roku do godz. 10.00 . 

 

Załączniki: 

  1)  Kalkulacja cenowa 

 

Prezes 

Zarządu Urbitor Sp. z o. o. 

Wojciech Świtalski 
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Załącznik nr 1 do Zapytania o cenę 

 

Zamawiający: 

Urbitor Spółka z o.o. 

ul. B. Chrobrego 105/107 

87-100 Toruń 

 

Kalkulacja cenowa 

wykonania zadania 

Remont odwodnienia liniowego na płycie górnej  parkingu na Placu Św. Katarzyny w 

Toruniu wraz z przełożeniem kostki brukowej” 

 

 

Dane Wykonawcy 

 

Wykonawca 

…………………………………………………………………………………………………

……..…….……………………………………………………………………………………… 

Adres: 

………………………………………………………………………………………………… 

NIP: ……………………………………… REGON …………………………………………. 

KRS*/CEiDG*: ……………………………………………. 

numer telefonu: ………………………… adres e-mail: ……………………………………. 

Osoba/osoby upoważniona/upoważnione  do reprezentacji Wykonawcy/ów: 

………………..…………………………………………………………………………………. 

 

1. Przedstawiamy kalkulację cenową wykonania zadania 

 

cena  ryczałtowa netto……………………………… 

 

cena ryczałtowa brutto…………………………… 

 


