
Zespół Szkół
Licealnvch i Technicznych Nr 1

OZ-SZO iV"."""*", ul, Wiśniowa 56
ia. zz 646 44 99, fax 22 6ą6 45 oo

Znak sprawy:3C/201714
warszawa, an a ńffaon

/dokładnę oznaczęnie adresata/

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu prowadzoryłn w opmciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dńa29 śycnia2004 r.
Prawo Zamówień Publiczrych /Dz .U. z20l5 r. poz.2164 zpóźn. mt.l

Zamawiający / ścieżki ko munikacji:

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1

adres do korespondencji: ul, Wiśniowa 56, 02 - 520 Warszawa
te1,22 646 44 99lub 22 646 44 98, faks 22 646 45 00, e-mail: szkola@tm|.edu.pl

zapraiza dO ZlOŻenia Ofert CenOwyCh na (podac nazwę przedmiotu zamówienia i szczegołowy opis wraz ze specyfikacją wynagń)

Naprawa podłóg w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1

Termin realizacji zamówienia: do 01.08.2017 r.

Kryterium oceny oferty:
l. cena100 oń

Przedmiotowe zamówieni e rozlicme będzie ry czŃow o.

Zalączniń / inform a cj e :

l, Formularz cenowo - ofertowy.
2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót
3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni 6ieg terminu rozpoc4łta się wraz z upływem terminu składania ofert).

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Inne dokumenty, jakie wykonawca powinien załączlć do oferty:

1. Formularz ofertowo cenowy

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania
jest Pani Bogusława Gronczyńska te|.22 646 44-99 wew.14, kom. 509-074-337
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych waruŃów udzięlęnia zamówienia
w godzinach pracy szkoĘ tj.: 8.00-16,00

Termin składania ofert: 08.06.2017 miejsce Wiśniowa 56, godzina 14.00
Ofertę mozna przesłać drogą email: Boguslawa.Groncz}nska@tm l .edu.pl

Na podstawie
Zesllc.llu Szkćll

WICED R SZKOŁY

mgr

pełnomocn ictwa Dvrektora
icealnych i Techniczńych nr 1

ZATWIERD ZIŁ: . . . . . . .pt...g.L ,aJł
data, ipieczęć dytektoraZSLiT nr 1



Stronaz Z2

DODATKOWE INFORMACJE

Opis sposobu obliczania ceny

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

2. Wartość cenową należy podać w ńoĘch polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przeciŃu
oraz słownie.

3. Cena powinnazawierać wszelkie kosźy związane z wykonaniem przedmiotu zamówięnia.
4. Wszęlkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbyvać się będą w ńoĘchpolskich.

Informacje o formalnościach

1. Niezwłocmie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi TAK / NłĘ* wszystkich
wykonawców,którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

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

3 . Jeżeli wykonawca, którego ofęrta została wybrana uchyli się od zawarcia um owy, zamawiający wybierze
kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród zlożonych ofert,bezprzeprowadzania ich ponownej oceny.

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

5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opaĘch na wewnętrmych uregulowaniach
organizacyjnych zamawiającego. Nie mają w tym prz;ypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo
Zamówięń Publicznych.

*niepotrzebne skreślió


