
Toruń, dnia 05.12.2022 r.

Zapytanie ofertowe Nr G.271.11.2022.AN

Zapytanie ofertowe o cenę na modernizację oświetlenia w budynku do indywidualnych zajęć
muzycznych w Zespole Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu w roku 2022

Postępowanie wyłączone z zakresu przedmiotowego ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

I. Zamawiający:

Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego Toruniu
ul. Szosa Chełmińska 224/226 , 87-100 Toruń

Faktura Vat za wykonanie zamówienia  ma zostać wystawiona na dane:
Nabywca
Gmina Miasta Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8
87-100 Toruń
NIP 879 000 10 14
Odbiorca faktury
Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska 224/226
87-100 Toruń

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1/ Przedmiotem zamówienia jest modernizacja 180 szt. opraw oświetleniowych wraz
wymianą źródeł światła na LED (w ilości 360 szt.) w budynku do indywidualnych zajęć
muzycznych w Zespole Szkół Muzycznych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym
w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego

III. Termin  i miejsce realizacji zamówienia:

Zespół Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 224/226
sukcesywnie – od dnia podpisania umowy do dnia 29.12.2022 r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają poniższe warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej
przedmiotem zamówienia,

2) posiadają doświadczenie w realizacji dostaw/usług będących przedmiotem zamówienia,



3) dysponują potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia,
4) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ocena spełnienia w/w warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy –
załącznik nr 3 do zapytanie ofertowego.

V. Kryteria wyboru oferty:
100% cena

VI. Informacje o wyborze Wykonawcy, terminie i miejscu podpisania umowy:
1. Informacja o wyborze Wykonawcy, miejscu, terminie podpisania umowy zostanie przekazana

drogą elektroniczną Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz opublikowana za stronie
www.zsm.torun.pl

2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, zostanie podpisana umowa w miejscu i na
warunkach określonych przez Zamawiającego

VII. Opis sposobu przygotowania oferty oraz termin i miejsce składania ofert:
1. Ofertę należy dostarczyć w formie elektronicznej - skany dokumentów z podpisani

tradycyjnymi  lub dokumenty z podpisem elektronicznym przesłane pod adres
a.nowakowska@zsm.torun.pl w  terminie  do dnia 09.12.2022 r. do godz. 12.00, w temacie
wpisując : OFERTA Zapytanie ofertowe Nr G.271.11.2022.AN

2. Oferta być przygotowana wyłącznie na druku załączonego formularza ofertowego (załącznik
nr 2 do zapytania ofertowego) wraz z załącznikami, podpisana i opieczętowana lub podpisana
elektronicznie

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .

4. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
5. Termin: oferty należy składać najpóźniej do 09.12.2022 r. do godz. 12:00
6. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po w/w

terminie nie będą rozpatrywane.
7. Otwarcie nastąpi w dniu 09.012.2022 r. o godzinie 12:15
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego

oznakowania koperty lub brak którejkolwiek z wymaganych informacji oraz za przesłanie/
złożenie oferty w innym miejscu niż wskazane w niniejszym zapytaniu.

9. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących

treści złożonych ofert.
11. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

mailto:a.nowakowska@zsm.torun.pl


VIII. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą:

Składając ofertę w postępowaniu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu:

1) Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu -  załącznik nr 3

do zapytania ofertowego,
3) Kartę katalogową oferowanych świetlówek LED

IX. Informacje uzupełniające:
1. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego zgodnie z wymaganiami

zawartymi w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego
2. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zamówienia w trybie ustawy z dnia

Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego

bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w
dniu sporządzania niniejszego postępowania.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania do wyjaśnień treści złożonej oferty w
przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jej treści po stronie Zamawiającego, na każdym
etapie postępowania.

X. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest p. Alina Nowakowska w
dni robocze w godz. 9:00 do 15:00, tel. 56 612 24 11, e-mail:
a.nowakowska@zsm.torun.pl



Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
G.271.11.2022.AN

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W ramach realizacji zamówienia wymagana jest wymiana źródeł światła na LED w oprawach w
budynku do indywidualnych zajęć muzycznych (obecnie w każdej oprawie zamontowane są 2
świetlówki liniowe 1200 mm typ T8 po 36W każda ) wraz z przeróbką instalacji wewnątrz
oprawy i wyrywkowym pomiarem natężenia oświetlenia i sporządzeniem protokołu z pomiarów
po wykonaniu zlecenia i utylizacją wymienionych świetlówek.

1) ilość opraw oświetleniowych podlegających modernizacji 180 szt.

2) ilość nowych świetlówek do zamontowania w oprawach  360 szt.

3) wymagania techniczne w odniesieniu do wymienianych źródeł światła w każdej oprawie

-świetlówka LED 1200 mm

- moc: minimum 15.5 W 1800 lm  lub mocniejsza

- barwa światła:  4000K

- gwarancja producenta: minimum 2 lata

4) termin realizacji zlecenia do 29 grudnia 2022r.



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
G.271.11.2022.AN

Dane Wykonawcy:……………………………..

…………………………………………………

tel. ……………………………………………..

e-mail:………………………………………….

FORMULARZ  OFERTOWY

Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego
w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 224/226

87-100 Toruń

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na modernizację oświetlenia w budynku do indywidualnych zajęć
muzycznych w Zespole Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu w roku 2022 G.271.11.2022.AN
zgodnie z wymaganiami określonymi  w zapytaniu ofertowym oraz opisie przedmiotu zamówienia, oświadczamy, iż:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia:

Nr
poz.

Nazwa Ilość J.m. cena
jednostkowa

netto

podatek
vat

wartość
netto

wartość
brutto

1 2 3 4 5 6

1

Modernizacja opraw oświetleniowych z
przeróbką instalacji wewnątrz oprawy i
montażem 2 świetlówek LED w każdej
oprawie, wyrywkowym pomiarem
natężenia oświetlania, utylizacją
świetlówek liniowych 36W 180 szt.

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA   BRUTTO

Słownie:………….………………………………………..……………………………………………

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią zapytania ofertowego oraz stanowiącymi jego integralną część
załącznikami i nie wnoszę do wymienionych dokumentów zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nich zawarte.

3. Oświadczam, że uważam się za związany/a niniejszą ofertą na czas od złożenia oferty do dnia zawarcia umowy.
4. W przypadku przyznania mi realizacji zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie

wskazanym przez Zamawiającego.
5. Załącznikami do oferty są n/w dokumenty:

1)Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

2)Karta katalogowa świetlówek LED

(pieczątka i podpis Wykonawcy)



Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
G.271.11.2022.AN

Dane Wykonawcy:…………………………………..

Adres:………………………………………………..

Tel.:………………………………………………….

E-mail:……………………………………………….

dotyczy zapytania ofertowego na na modernizację oświetlenia w budynku do indywidualnych zajęć muzycznych w
Zespole Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu w roku 2022 G.271.11.2022.AN

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Składając ofertę na zakup i dostawę

1) Posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem
zamówienia,

2) Posiadam/y doświadczenia w realizacji dostaw/usług będących przedmiotem zamówienia,
3) Dysponuję/my potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia,
4) Dysponuję/my osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
5) sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie zamówienia.

………………………………….
(pieczątka i podpis Wykonawcy)


