
Zespał' SzkÓł

Licealnv"tt-l t"*hnici"tlych Nr l

02-Łj20 
-r{ja"ri izawa, ul. Vi iśniowa 56

i l . i ,  i .z r.ą 6 44 99, fax 22 616 45 00

Warszawa, dnia 30.05.20 I 8
Znaksprawy: lcl2018l2

ZAPYTANIE OFERTOWE

wpostępowaniuprowadzonymwoparciu oart.4pkt. 8 ustalvy zdnta29 sĘcmia 2004r.
Plawo 7-arflÓw|gi|Publicmych(Dz. U. z2017 r., poz1579 i 2018)

Zamawiaiący l ścieżki ko munikacj i:

ZespÓłSzkÓł Licealnych i Technicznych nr 1

adres do korespondencji: ul. Wiśniowa 56, 02 _ 520 Warszawa
te|. 22 646 44 99 lub 22 646 44 98, faks 22 646 45 00, ę.mail: szko|a@tml.edu.pl

zaprasza do z|ożenia ofert cenowych na (podać na^łrę przedmiofu zamÓwienia i szczegołowy opis wraz ze specyfikacją wymagan)

dostawę środk w czystości do Z,espołu SzkrÓl Licea|nych i Techniczrych nr 1, ul. Wiśniowa 56

Termin realizacji zamÓwienia: dol1.06.2018 r.

Kryterium oceny oferty:
l. cena 100 7o

Za|ączniki / info rmacj e :
l. Formularz cenowo - ofertowv.
2. Formularz ofertowy
3. Wykonawca związanv jest ofertą 30 dni @ieg terminlrozpoczyna się wraz z uptywem terminu składania ofert).
4. Postępowanie prowadzonejest w językupolskim.

Inne dokumenty, jakie wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Formularz ofertowo cenowy

osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaŚnie dotyczących postępowania
jest Pani Bogusława Gronczytiska tel. 22 646 44-99 wew.14, kom. 509.074-337
Wykonawcamoie zwrÓcić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunkÓw udzielenia zamÓwienia
w godzinach pracy szkoĘ tj.: 8.00.16.00

Termin składania ofert: 05.06.2018 r. miejsce Wiśniowa 56, godzina 14.00
ofertę moina przesłać drogą email : B ogus I awa. Gronc zyn ska@tm 1 . ędu.p 1
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DODATKOWE INT'ORMACJE I

l 
Opis sposobu ob|iczrnir cłny

. 
1. Na zaĘczonym' formulrzu cenowo _ ofsrtowym, należy przerlstawić csnę ofcrtową bnrtto za wy*onanie

/ udzielenie przedmiotu zamÓwienia.
2. wartość cćrrową należy podać w złotych polskich cyĘ - z dokładnoścĘ do dwÓch miejsc po przecinku

oraz słownie'
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umÓwienia.
4. Wszelkie roz|iczenia pomiszy zamawĘącym' a wykonawcą odbyvać się będą w złotych polskich.

Inforntcj3 o formrlnościach

l! Niezwłocznie po wyborzo najkorzystniejszej oferty' zamawĘący zawiadomi TAK / |E| wszystkich
wykonawcÓq ktÓrzy ubiegali się o udzielenie zamÓwienia o wyniku postępowania.

2. Zanaułiający zawrze umowę TAK / lmr z wybranym wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze wykonawcy, ale niepÓźniej nŹ w tenninie związania oferĘ'

3 ' Jeżeli wykonawcą ktÓrego oferta została wybrana uchy|i się od zawacia umowy' zamawĘący wybierze
kolejną oferĘ najkorzystniejszą ĘoŚr& złożonych ofert' boz przeprowadzaltia ich ponownej oceny.

4. Do prowadzonego posĘpownia nie przysługują w)&onawcom środki ochrony prałnej określone
w przepisach Ustawy Prawo ZamÓwieó Publicznych tj. odwołanie' skarga.

5' Niniejsze posĘpowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętnnydl uregulowaniach
organizacyjnych zamawiajqpego. Nie mają w t}4!r prą/padku zastosowania przepisy Ustawy hawo
ZarnÓwieó Publiczrvch.

l t*niepotrzebne skreślić


