
Zespół Szkói Licealnvch i Technicznych Nr )

02-520 Werrszawa. ul. Wiśniowa 56
tęl. (22) 646 44 99, Iax (22) 646 45 OO
Regon 0001804.56, NIP 52l- 12-75-541

Znak sprawy: lB l20l7/2
Warszawa. dnia 0 1,06.20 l 7

/dokładne oznaczenie adresata/

ZAPYTANIE OFERTOWE

w posĘowaniu w opmciu o art. 4 pkt. 8 uśavły z dńa29 sĘczńa2004 r.
Prawo Zamówień Publicmych,Dz.U, z20l5 r.poz.2164 zpom. an./

Zamawiający / ścieżki komunikacj i:

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1

adres do korespondencji: ul. Wiśniowa 56, 02 - 520 Warszawa
tęL.22 646 44 99lttb 22 646 44 98, faks 22 646 45 00, e-mail: szkola@tmL edu.pl

Zapra9za dO złoŻenia ofert cenowych na (podać nazwę przedmiotu zamówienia i szczegółowy opiswrazzfr specyfrkacją wymagan)

Dostawę materiałów elektrycznych

Termin realizacji zamówienia: do l5.06.20l7 r.

Kryterium oceny oferty :

1. cena l00 %o

Załączniki / i nfo rmacj e :

l . WYkonawCa zwtązany jest ofertą 30 dni 1trieg termiltu rozpoczl na się wraz z upłyrvem ternrinu składania ot-ert).

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

lnne dokumentyo jakie wykonawca powinien zalączyć do oferty:

l. Formularz ofertowo c€nowv

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania
jest Pani Bogusława Gronczyńska tel. 22 646 14-99 wew.14, kom. 509_071-337
Wykonawca możę zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielęnią zamówienia
w godzinach pracy szkoły tj . : 8.00- l 6,00

Termin składania ofert: 06.06.2017 r. miejsce Wiśniowa 56, godzina l4.00
Ofertę mozna przesłac drogą email:

żesbolu§zkół Licealnych i Techniczńych

sZKoŁY

is i pieczęć dyrektora ZSLiT nr 1data,



Strona2 z2

DODATKOWE lNFORMACJE

Opis sposobu ob|iczania ceny

l . Na załączon5łn formularzu cenowo - ofertowym , należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie
/ udzielenie przedmiotu zamówienia.

2. Wartość cenową na|eĄ podać w ńoĘchpolskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
oraz słownie.

3. Cena powinnazawierać wszelkie kosźy zwięane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiĄącym a wykonawcą odbywać się będą w złoĘch polskich.

Informacje o formalnościach

1. Niezwłoczrię po wyborze najkorzystniejszej ofeĘ, zamawiający zawiadomi TAK / NIĘ* wszystkich
wykonawców,którzy ubiegali się o udzielenie zamówięnia o wyniku postępowania.

2. Zamawiający zawrze umowę ŁK-i NIE* z wybranlłn wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze wykonawcy, ale nie później niż w terminie rwiayzania ofertą.

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiĄący wybierze
kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone
w przepisach Ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. odwołanie, skarga.

5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrmych uregulowaniach
organizacyjnych zamawiĄącego. Nie mają w 6rm przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo
Zamówięh Publicznych.

*niepotrzebne skreślić


