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Znak sprawy:4c/20l8l2
Warszawa, dnia 23.04.2018 r.

/dokładne oznaczęnię adresata/

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu prowadzoryłn w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycnia2}O4r.
Prawo Zamówień Publicmych /Dz .U. z2017 r. poz, 1579 zpóźn zrll

Zamawiający i ścieżki komunikacj i:

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

tęlr. 22 646 44 99 lub 22 646 44 98, faks 22 646 45 00, e-mail: szkola@tml .edu.pl

7,aprasza do złożenia ofert cenowych na (podać nazwę przedmiofu zamówienia i szczegołowy opis wraz ze speqfikacją wynagń)

,,Wyko nanie usłu g i pt zeglądów instalac j i e lektry czrrei i pioruno chronne j

w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony
od porażeĄ oporności izolacji przewodów otaz uziemień instalacji i aparatów
w obiektach Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych tlrtl-."

Termin realizacji zamówienia: do 30.06.2018 r.

Kryterium oceny oferty:
l. cenalD0 Yo

Zalączniki / in fo rmacj e :

1. Wykonawca zwięany jest ofertą 30 dni 1tieg terminu rozpocąłta się wraz z upĘwem terminu składania ofert).

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Inne dokumentyo jakie wykonawca powinien zalączyć do oferty:

1. formularz ofeńowo cenowy ( załącznik nr I)

2. w ykaz osób uczestniczący ch przy r ealrizacji zamów ięnia (zńącmik rr 2)

3. kopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień przez osoby wskazane w wykazie osób
poświadczoną za zgodność z oryginńem (G 1 E, G 1 D);

4. oświadczenie (załącmikw 3), że usfugi objęte przedmiotem zamówienia zostaną wykonane zgodnie z:
5.1.6.1 ustawą z dnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 tj. ze zm.); oraz innymi
przepisami i normami mającymi zastosowanie w niniejszym przedmiocie zamówienia, w tym PN-HD
60364-6:2016-07 i PN-EN 62305-|:201L 5.1,7.

5. Oświadczenie (załącznik nr 4), że Wykonawca posiada kwalifikacje w zakresie świadczenia usług
przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronnej oraz że prowadzi działalność w zakresie
świadczenia ww. usług.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzięlania wyjaśnień dotyczących postępowania
jest Pani Bogusława Gronczyńska tel. 22 646 44-99 wew.14, kom. 509-074-337
Wykonawca może zv,,rócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia



w godzinach pracy szkoły tj.; 8.00-16.00

Termin składania ofert:2] .04.2018 miejsce Wiśniowa 5ó, godzina l4.00
Ofertę mozna przesłać drogą email: Boguslawa.Groncz),nska@tm l .edu.pl

DY REKT()lt
Zespofu Szkół

ZATWIERDZIŁ:
data, podpis ipieczęć dyrektoraZSLiT nr 1

Strona2 22

DODATKOWE INFORMACJE

Opis sposobu ob|iczania ceny

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

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

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

4. Wszelkie rozliczenla pomiędzy zamawiĄącym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich,

Informacje o formalnościach

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

2. Zamawiający zawrze umowę T4JK-/ NIE* z wybran;łn wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze lvykonawcy, ale nie później niz w terminie zwiryania ofertą.

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

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 opaĘch na we\Ąnętrznych wegulowaniach
organizacyjnych zarnawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo
Zamówiefi Publicznych.


