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Toruń, dnia  23.10.2020 

 

Z A P R O S Z  E N I E 

 

do złożenia oferty w sprawie dostawy / usługi/ roboty budowlanej: 

„Dostosowanie podjazdu do wymogów BHP – budynek 124 w kompleksie wojskowym przy  

ul. Okólnej w Toruniu 

 

1) Opis przedmiotu zamówienia: 

Dostosowanie podjazdu do magazynu do wymogów bhp  

Zakres robót zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

2) Wymagany termin realizacji zamówienia: 

Do 06.12.2020 rok 

3) Wymagany okres gwarancji: 

60 miesięcy 

4) Propozycja Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty: 

a) Formularz oferty cenowej wg załączonego do zaproszenia wzoru, 

b) Kopię aktualnego odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z 

zachowaniem sposobu reprezentacji. 

c) Wykaz osób – kierownika robót wraz z kopiami uprawnień osób posiadających wiedzę i 

doświadczenie w kierowaniu robót budowlanych. 

d) Kosztorys ofertowy zgodny z przedmiarem. 

5) Opis sposobu obliczenia ceny w składanym rozpoznaniu cenowym: 

a) Cena określona jest w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o 

informowaniu o cenach towarów i usług (T. jedn.: Dz. U.  z 2019 r. poz. 178). 

b) Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z 

zasadą zaokrąglenia – końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się a końcówki 0,5 grosza i wyższe 

zaokrągla się do 1 grosza. (zasada zaokrąglenia – końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się a 

końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza zgodnie art. 106e ust. 11 Ustawy o 

podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku  (T. jedn.: Dz. U. z 2018 poz. 2433). 

c) Cena (wartość brutto), winna obejmować wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem zawartym w 

zaproszeniu, przedmiarem, projekcie umowy oraz należnych podatków na podstawie przepisów 

obowiązujących w dniu składania ofert. 

d) Podatek musi być naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w terminie składania oferty. 

e) Ocenie, będzie podlegać Wartość brutto (zwana też jako cena lub cena oferty). 

f) Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą wyłącznie w złotych 

polskich (PLN) w formie przelewu. 

g) Wykonawca zobowiązany jest do obliczenia ceny oferty z należytą starannością. Wyklucza się 

możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia 

elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. 

h) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

i) Cena w czasie obowiązywania umowy jest stała. Wynagrodzenie określone na podstawie 

formularza ofertowego Wykonawcy nie ulegnie zmianie w czasie trwania umowy. 

6) Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: 

a) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy zgodnie z 

formą reprezentacji Wykonawcy lub legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem. 

b) Ofertę należy przygotować: 

 wykorzystując załączony formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do Zaproszenia); 
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 w języku polskim, w formie pisemnej i zwartej, na papierze, przy użyciu nośnika pisma 

nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów; 

 wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany 

muszą być parafowane przez osoby określone w ust. a) niniejszego rozdziału; 

 wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane. 

c) Wszelkie pisma sporządzone w językach „obcych” muszą być przetłumaczone na język polski i 

podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym. 

7) Miejsce i termin złożenia rozpoznania cenowego: 

a) Oferta musi być złożona w jednym egzemplarzu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie  

lub opakowaniu, zabezpieczającym jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

b) Na opakowaniu  lub kopercie zawierającą ofertę  należy nanieść:   

Nazwę i adres korespondencyjny Wykonawcy oraz opatrzyć poniższym napisem: 

DOSTOSOWANIE PODJAZDU DO WYMOGÓW BHP – BUDYNEK 124 W KOMPLEKSIE 

WOJSKOWYM PRZY UL. OKÓLNEJ W TORUNIU 

nr ref.: ZAPOTRZEBOWANIE 13354/20/A 

Nie otwierać przed 03.11.2020 roku, godz. 12:00”. 

c) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 
  

12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY 

87 – 100 Toruń, ul. Okólna 37 

Kancelaria Jawna (bud. Nr 97 pok. Nr 12). 

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 

lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego. 
 

d) Termin składania ofert upływa w dniu 03.11.2020 r. - o godzinie 11:30 – dotyczy to również 

ofert złożonych inaczej niż osobiście. 

e) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 

przez danego Wykonawcę. 

f) Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwróci bez ich otwierania. 

g) Oferty nieopakowane i nieoznaczone w wyżej wymieniony sposób mogą nie być brane pod 

uwagę podczas otwarcia ofert. 

h) Brak adnotacji na opakowaniu dotyczącej Wykonawcy może uniemożliwić Zamawiającemu 

wycofanie lub zwrot oferty. 

i) Informację z otwarcia ofert obejmującą: środki jakie Zamawiający przeznaczył na realizację 

zamówienia, dane Wykonawców oraz wartości brutto, które zaoferowano za wykonanie 

przedmiotowego zamówienia, zostanie  opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego 

- www.12wog.wp.mil.pl. 

8) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

a) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany, do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości 5 % oferowanej ceny (zaokrąglonej w dół do 

pełnych setek w PLN). Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w 

jednej lub w kilku następujących formach: 

 Pieniądzu; 

 Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

 Gwarancjach bankowych; 

 Gwarancjach ubezpieczeniowych; 

b) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  

(Dz. U. z 2016 r., poz. 359 z późn. zm.). 

http://www.12wog.wp.mil.pl/
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c) Zabezpieczenie w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w NBP nr rachunku 

08 1010 1078 0104 3213 9120 1000, z dopiskiem w tytule przelewu:  „DOSTOSWANIE 

PODJAZDU DO WYMOGÓW BHP – BUDYNEK 124 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY 

UL. OKÓLNEJ W TORUNIU nr ref.: ZAPOTRZEBOWANIE 13354/20/A”. 

d) W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku  

do terminu przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej  

w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia 

nowego zabezpieczenia na okres wynikający z  aneksu do umowy. W przeciwnym razie 

Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

z  płatności za wykonanie przedmiotu umowy. 

e) W przypadku wnoszenia ZNWU (zabezpieczenia należytego wykonania umowy) w formie innej 

niż pieniądzu: 

 Zamawiający wymaga, aby wystawiona gwarancja była bezwarunkowa, nieodwołalna, 

płatna  

na pierwsze żądanie Zamawiającego; 

 Z treści przedłożonego dokumentu nie może wynikać konieczność przekazania żądania 

zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego; 

 Niedopuszczalny jest zapis żądający potwierdzenia przez notariusza lub bank, że 

podpisy  

na żądaniu do zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do reprezentacji 

Zamawiającego. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ZNWU; 

 Powinno mieć termin ważności o 30 dni dłuższy od terminu wykonania umowy. 

f) ZNWU wnoszone w innej formie niż pieniądzu należy zdeponować w Kancelarii Jawnej  

12 WOG, bud. nr 97, pokój nr 12, w godz. od 7.00 do 14.00. 

g) Niewniesienie przez Wykonawcę ZNWU przed wyznaczonym terminem podpisania 

umowy, Zamawiający uzna jako uchylanie się od podpisania umowy. W takim przypadku 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert,   

Wykonawcy, który w kolejności  złożył  najkorzystniejszą ofertę.  

 

 

Załączniki:  

1. Wzór formularza oferty cenowej 

2. Projekt umowy wraz z załącznikami 

3. Przedmiar robót 

4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

                             DYSPONENT  

 

………………………………………….. 
        (data, imię i nazwisko) 

 
 

 

 

 

 

Uwaga: Zaproszenie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego 
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...................................        ............................ 

  (pieczęć firmowa)              (miejscowość, data)  

 

OFERTA CENOWA 

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na 

DOSTOSWANIE PODJAZDU DO WYMOGÓW BHP – BUDYNEK 124 W KOMPLEKSIE 

WOJSKOWYM PRZY UL. OKÓLNEJ W TORUNIU 

nr ref.: ZAPOTRZEBOWANIE 13354/20 

 

1. Dane kontaktowe 

Pełna nazwa ....................................................................................................................... 

Adres ................................................................................................................................. 

Tel.:  ………..…………..……..……………….  Fax:/ e-mail: ……………..……………. 

NIP: ..................................................,   REGON: ............................................................. 

PESEL: …………………………………… – dotyczy osób prowadzących jednoosobową 

dzialalność gospodarczą 

Nr rachunku bankowego Wykonawcy, zgodny z rejestrem prowadzonym przez Krajową 

Administrację Skarbową (KAS) 

                          

 

Dla właściwego terytorialnie Urzędu Skarbowego, pod który podlega Wykonawca: 

 

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

(pełna nazwa) 

 

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

(Adres siedziby: miejscowość, ulica, województwo) 

 

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 

zamówienia, za kwotę w wysokości: 

  

brutto: ............................................ zł,  

(słownie: .......................................................................................................................) 

netto: ............................................... zł,  

podatek VAT ........ %,   

 

3. Oświadczamy, że na oferowany przedmiot zamówienia udzielamy 60 miesięcznej 

gwarancji. 

4. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zrealizujemy przedmiot zamówienia 

……………………….w jednej/ ………..* dostawie do dnia ………………………./         

   w terminach: ……. dni kalendarzowych. 
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5. W załączeniu składamy dokumenty : 

a) …………………………………………. 

b) …………………………………………. 

c) ………………………………………….. 

 

.................................................................... 

(podpis i pieczątka osoby/osób 

uprawnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy) 


