
Szkoła Podstawowa Nr 4
z Oddziałami Dwuj ęzycz ny,nri

im, św. Jana. Panała. II
ul. Zwirki iWigury 49

B7-1o0 ToRUŃ
Toruń, dnia 08 czerwca 2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/2Ot8

Gmina Miasta Toruń (NlP 879-000-10-74, REGON 871118856) z siedzibą w Toruniu przy ul.

Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń,

działającą poprzez*

Dyrektora Szkołę Podstawową Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jana Pawła ll w
Toruniu, ul. Żwirki iWigury 49,97-tOOToruń

zaprasza do złoŻenia oferty na:

1. Dostawę, demontaż, montaż oraz obróbkę 2 szt. drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych

profil zimny, wypełnien.ie dołem pełne, powyżej poprzeczki szyba pojedyncza bezpieczna,

szerokość 110 cm. Kolor biały.

Uwagi ogólne:

l.Ofertę cenową (druk w załączeniu) i projekt umowy sprzedaży nalezy przesłać pocztą, faxem

lub elektronicznie do dnia 15.06.2018r. do godziny 72.00 na adres: Szkoły Podstawowej Nr4
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Jana Pawła ll w Toruniu, ul. Zwirki i Wigury 49,87-tOO

Toruń, fax 56 652 90 92, e-mail: sekretariat@sp4.torun.pl

2.Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myŚl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest

ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych

3.Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówień publicznych w rozumieniu
przepisów Prawa zamówień publicznych.

4.Okres gwarancji minimum 36 miesięcy

5,Termin realizacji do 10.08.2018 r,

4.Ewentualne pytania proszę kierować do Kierownika Gospodarczego tel. (56) 652 90 93 w.43

Załącznik:

. Formularz ofertowy
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FORMULARZ OFERTOWY
przedmiot zamówienia Dostawę, demorrtaą roonru
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(adres, NIP, Regon,
faks, telefon)

cena ofertowa netto
(bez podatku VAT)

Cena ofertowa bruttĘ
podatkiem VAT) i

słownie

Termin realizacji l0.08.2018 rok

Okes gwarancji 36 miesiący

Warunkipłatności

Oferta zawierakolejno
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formularza ofęrtowego stanowiicego integralną częŚÓ oferty są:
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Toruń, dnia

pieczątka i podpis Wykonawcy


