
Toruń, dnia 08.04.2022 r. 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 1/2022 
 

Zamawiający: Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Jana Brzechwy w Toruniu 
          (nazwa zamawiającego)    
       

zaprasza do złożenia oferty na rozbiórkę istniejącej nawierzchni betonowej i ułożenie 

nowej kostki betonowej wraz z montażem stalowej pochylni dla niepełnosprawnych 

przy budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Toruniu  

 

1. Przedmiot zamówienia: rozbiórka istniejącej nawierzchni betonowej, ułożenie nowej 

kostki betonowej, nawierzchnia zamknięta betonowymi krawężnikami, odwodnienie 

poprzez spadki na własny teren, wraz ze schodami do budynku i na teren placówki, 

regulacja studzienek kanalizacyjnych. Montaż stalowej pochylni dla 

niepełnosprawnych od lewej strony (wschodniej) schodów wejściowych do budynku, 

w miejscu istniejącej obecnie zieleni. 

Nawierzchnia: 

1) demontaż nawierzchni 

2) ułożenie kostki betonowej gr. 8cm 

3) podbudowa gr. 15 cm z gruzu betonowego lub tłucznia kamiennego 

4) zamknięcie nawierzchni betonowymi krawężnikami 

5) regulacja studzienek kanalizacyjnych 

6) montaż stalowej pochylni dla niepełnosprawnych 

Proponowane materiały powinny posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa 

potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym 

zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi. 

 

2. Oferta powinna przewidywać realizację całego zakresu prac wyszczególnionego                       

w punkcie 1 Zapytania ofertowego  wraz z materiałami i kosztami sprzętu i narzędzi. 

3. Termin realizacji zamówienia: od 04.07.2022 r. do 18.08.2022 r.  

4. Kryterium wyboru oferty: ……… 100 % cena ……………………..……………………….……...…….…. 

5. Miejsce i termin złożenia oferty: Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Jana Brzechwy  

w Toruniu, ul. Stawisińskiego 7 

Dopuszcza się przesłanie ofert drogą pocztową bądź pocztą elektroniczną na adres:  

pm2torun@wp.pl 

Termin składania ofert:  do 05.05.2022 r. do godz. 15.00  

6. Termin wyboru oferty:  10.05.2022 r.  

7.   Zapytania o przedmiot zamówienia: prosimy kierować na adres a-mailowy  

pm2torun@wp.pl do pani Doroty Gładkowskiej-dyrektor przedszkola, tel.56 648 64 52 

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Dorota Gładkowska 

9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku 

polskim, należy w niej uwzględnić ceny brutto. 

 

 

 

mailto:pm2torun@wp.pl


Załączniki: 

- oświadczenie nr 1 

- oświadczenie nr 2 

- oświadczenie nr 3 

 

       

 

 

 
       

(data i podpis pracownika odpowiedzialnego 
 za prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia) 

 
 
 
   
                                                                                           (data i podpis dyrektora) 
 
 
 
 
 

 


