
                                                                                                                    Toruń, 27.04.2018 r. 

 

 

                                                          ZAPYTANIE  OFERTOWE 

                     Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha w Toruniu zaprasza do składania 
ofert na zakup i dostawę urządzeń stanowiących wyposażenie siłowni w budynku hali sportowej 
mieszczącej się na terenie Zespołu Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha w Toruniu,                                
pl. św. Katarzyny 9 

1. Zamawiający – Zespół Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha w Toruniu 
pl. św. Katarzyny 9 
87-100 Toruń 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 
 Przedmiotem zamówienia jest: 
 Brama funkcyjna 1 sztuka. 
 Obciążenia olimpijskie krążki ogumowane. 
 Maszyna przyciąganie z góry – niezależne ramiona. 
 Komplet hantli 1- 20 kg 
 Stojak na hantle – 1 sztuka 

3.  Miejsce i termin realizacji: 
Zespół Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha, pl. św. Katarzyny 9 w Toruniu, siłownia, 
budynek hali sportowej; realizacja zamówienia do 18 maja 2018 roku. 

4. Faktura VAT za dostawę urządzeń ma zostać wystawiona według poniższych danych:  
Nabywca: 
Gmina Miasta Toruń 
ul. Wały gen. Sikorskiego 8 
87-100 Toruń 
NIP: 879-000-10-14 
Odbiorca faktury: 
Zespół Szkół Nr 10 
Plac Św. Katarzyny 9 
87-100 Toruń 
Wystawioną fakturę należy dostarczyć na adres odbiorcy faktury:  
Zespół Szkół Nr 10 
Plac Św. Katarzyny 9 
87-100 Toruń 
 

5. Kryteria wyboru oferty: 100% cena (wraz z dostawą, montażem i przeszkoleniem) 
6. Ofertę należy przesłać: 

w zamkniętej kopercie na adres: Zespół Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha, pl. św. 
Katarzyny 9 87-100 Toruń, z opisem – oferta na sprzęt do siłowni lub na adres mailowy: 



kierxlo@o2.pl do dnia 11.05.2018 roku do godziny 10.00 (ofertę można dostarczyć osobiście 
do sekretariatu szkoły – budynek liceum I piętro. 
Niniejsze zaproszenie do składania oferty nie stanowi zamówienia w trybie ustawy z dnia 
20.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia bądź unieważnienia zapytania 
ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych 
Zamawiającemu w dniu sporządzenia postępowania.    
 
W przypadku pytań, proszę kontaktować się z Panem Dyrektorem – tel  56 62227 33 wew.21 
lub z Kierownikiem Gospodarczym tel. 724 102 770 w robocze. 
 
                                                          Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha 
                                                                                          mgr Michał Dąbkowski 


