
Zespół Szkół
Licealnych i techniczny9h N11
a2,52O Warszawa, ul, Wiśniowa 56
Lel.22 646 44 99, fax 22 646 45 OO

Znak sprawy:3C/201715
Warszawa, dnia 28.06.2017

/dokładnc oznaczcnic adrcsata/

ZAPYTANlE OFERTOWE

w postępowaniu prowadzonym w oparciu o aft. 4 pkt. 8 ustawy z dnia29 stycmia 2004 r.

Prawo Zarłówień Publicmych /Dz. U. z2015 r.poz.2164 zpoźn. zm.l

Za mawiający i ścieżki komunikacji:

Zespół Szkół Licealnl,ch i Technicznych nr 1

adres do korespondencji: ul. Wiśniowa 56, 02 * 520 Warszawa
tęl. ż2 646 44 99 lub 22 646 44 98. fbks 22 646 45 00. e-mail: szkola@tnl l.edu.pl

zaprasza do złożenia ofert cenowych na 1ptxlac nazrł,c przeclnriotu zanltirvienia i szczegilłclrvv opis t,raz zę speclfikacja rłl,magan)

Wykonanie zmiany podłączenia zasilania p- poż. oraz wymiany zasilania w wodę gospodarczą

budynku A należącego do Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1.

Termin realizacji zamówienia: do 31.08.2017 r.

Kryterium oceny oferty:
l. cenal00 %n

przedrniotowe zarnówien ie rozliczne bedzie rvczałtorvo.

Załączniki / i n fo rm a cj e :

l. Formularz cenowo ofertowy,.

2. Opis przedrniotu zamór.vienia zarviera przedmiar robót
3 . wykonawca zw iązanv j est of-ertą 3 0 dn i r h icg tcrlll ill tt l tru pr le u r n a się rł raz z uplvlycm tcnninu skladania ol-ert).

4. Postępowanie prowadzone jest rv jęzvku polskinr.

lnne dokumenty, jakie wykonawca powinien załączyć do ofert1,:

l. Formularz ofertowo cenowv

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzieiania wyjaśnień dotyczących postępowania
jest Pani Bogusłarva Gronczyńska tęl.22 616,1,1-99 wew. 1,1, konl. 509-07,1-337

Wykonawca tnoze zyvrócić się do Zamawiajacego o w),,_jaśnienie istotnl,ch warunków udzięlęnia zanrówienia
w godzinach pracy szkoły tj.: 8.00- i6.00

Termin składania ofert: miejsce Wiśniolva 56, godzina
Olertę rnożna przeslac droga ernail:

l.rccaltlicli

r itr,KTOR

ZATWIERDZIŁ:
data, podpis /p' ZSLiT nr 1



Strona 2 z 2

DODATKOWE lNFORMACJE

Opis sposobu obliczania ceny

1. Na załączonym formularzu cenowo oferlowl,nl" nałeży przedstawić cenę of-ertową brutto za wykonanie
/ udzielenie przedrniotu zarnówienia.

2, Wartość cenową nalezy podac w złotych polskich cyfią - z dokładnością do dwóch Iniejsc po przecinku
oraz słownie.

3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4, Wszelkie rozliczenia porniędzy zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

Informacje o formalnościach

l. Niezwłocznię po wyborze najkorzystniejsze_i oferty, zamawia_iący zawiadomi TAK / }*lE* wszystkich
wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

2. Zamawiajacy zawrze umowę TĄK / NlE* z rł,ybranytrr wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wl,borze wykonawcy. ale nię później niż w terminie związania oferta.

3. Jezeli r,vykonawca, którego oferta została wybrana uchyli sie od zar.varcia umow),. zaInawiający wybierze
kolejna of'erlę najkorzystniejszą spośród złożonych ofbrt, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4. Do prowadzonęgo postępowania nie przysługuja wykonawcom środki ochron1, prawne.j określone
w przepisach Ustawv Prawo Zatnówień Publicznych tj. odwołanie. skarga.

5. Ninie_|sze postęporvania prowadzone jest na zasadach opatych na wewnętrznych uregulowaniach
organizacyjnych zarnawiającego. Nie ma_ją w tyrn przypadku zastosorłania przepisy Ustawy Prawo
zamórvień pLrbl icznych.

*niepotrzebne skreślić


