
Zespół Szkół
Licealnych i Technicznych Nr 1

O2-52O Warszawa, ul. Wiśniową 56
tel.22 6+6 4+ 99, fax 22 646 45 OO

Warszawa, dnia 20.06.2017
Znak sprawy 2A |201712

ZAPYTANIE OFERTOWE

w posĘpowaniu prowadzonlłn w oparciu o aft. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 Ęcnia2004 r.
Prawo Zamówień Publicmych iDz. U. z2075 r. poz. 2164 zpo'n. nr1./

Zamawiaiący / ścieżki ko munikacj i:

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr l
adręs do korespondencji: ul. Wiśniowa 56, 02 - 520 Warszawa

tel. 22 646 44 99 lub 22 646 44 98, faks 2ż 646 45 00, e-mail : szkola@tml.edu.p1

zapraiza dO ZłOŻenia Ofert cenowych na (podac nazwę przedmiofu zamówierria i szczegołowy opiswrazzl speqfikacją wynąń)

Dostawę systemu centra|nego zarządzaniai monitoringu punktów dostępowych,
przełączników i routerów oraz instancjami oprogramowaniao dostępnyw publicznej chmuze

z dowolnego miejsca

Termin realizacji zamówienia: do 31.07.20l7 r.

Kryterium oceny oferty:
l. cena l 00 %n

Załączniki / in fo rm acj e :

l . WYkOnaW Ca ZWiąZanY jeSt Of'ertą 3 0 d n i 1bic3 tśrll,lll] tI r(lll](}e zl ll lt się rvtaz z upłl,lr,e nl tcrnritru składania ofert).

2. Postępowanie prowadzone jest w jezy,ku polskinl.

lnne dokumenty, jakie wykonawca polvinien załączyć do oferty,:

l. Formularz ofertowo ceno\l,v

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczacych postępowania
jest Pani Bogusława Gronczyńska tel. 22 616-41-99 wew.1,1, konr. 509-074-337
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnvch rvarunków udzielenia zamówienia
w godzinach pracy szkoły tj.: 8.00- l6.00

Termin skladania ofert: 23.06.20l7 r. miejsce Wiśniowa 56. godzina l4.00
ofer-tę moźna przesłać drogą email: Bss!§łŁLą.(r!r,IL!J_}rr5!eiąUB]_cilLLpl

l)Y REKTOR
Szkoł

ł,rcealnych

ZATWIERDZIŁ: €c,.(l,€.i::lł.
data, podpis i
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DODATKOWE INFORMACJE

Opis sposobu olrliczania ceny

l . Na załączonym fbrmularzu cenowo ofenowylx, należy przedstawic cenę ofertową brutto za wykonanie
/ udzielenie przedrrriotu zamówienia.

2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
oraz słownie.

3. cena powinna zalvierać l,vszelkie koszty związane z rvl,konaniem przedmiotu zamówienia.

4. Wszęlkię rozliczęnia porniędzy zanlawiajacym a rvykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

lnformacje o formalnościach

l. Niezwłocznie po r.vyborze najkorzystniejszej oflefty, zarnawia_jący zarviadoIni TAK / NtE* wszystkich
rł,ykonawcólv, którzy ubiegali się o udzielenie zarlrówienia o u,yniku postepowania.

2. Zamar,viajacy zawrze unowe TAK i NlEx z wl,branyln wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o rvyborze rvl"konarvcy, ale nie później niż w tertninie zwiazania ofeną.

3. Jeźeli rvykonawca, którego of'erta została wybrana uchyli się od zawarcia ulno\Ąv. zaIlrawiajacy wybierze
koIejna ofertę rlajkorzystniejszą spośród z}ożonych of-en. bez przeprowadzania ich ponorłnej oceny.

4. Do prowadzonego postepowania nie przysługuja l.vykorrawcorn środki ochron}, prawne.j określone
w przepisach Ustawy Prawo Zarnówień Publiczn1,,ch tj. odwołanie" skarga,

5. Niniejsze postepowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnetrzny"ch uregulowaniach
organizacyjnych zanrawiającego. Nie nraja lv t1,,,ln przypadku zastosorłania przepisy,Ustawy Prawo
zamówieri publicznl ch.

*niepotrzebne skreślić


