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Warszawa, dnia 03,07.2018 r.

/dokładne oznaczcnie adresata/

ZAPYTANlE OFERTOWE

w postępowaniu prowadzonyn w oparciu o alt. 4 pkt. 8 ustawy z dnia29 sĘcmia2004 r.

Prawo Zamówień Publicmych lDz. U . z20l] r. poz. 1579 zpoźn. zm.l

Zamawiający / ścieżki komunikacji:

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1

adręs do korespondencji: ul, Wiśniowa 56, 02 - 520 Warszawa
tel.22 646 44 99 lub 22 646 44 98, faks 22 646 45 00, e-mail: szkola@tml.edu.pl

zalrasza dO złoŻenia ofert cenowych na (podać nazrł,ę przedrrriotu zarrló,"vienia i szczegółowy tlpis rvraz ze specyfikacja r.v_"-magan)

Remont podtóg - roboty posadzkowe w pomieszczeniach szkoły

Termin reaIizacji zamówienia: do 24.08.20l8 r.

Kryterium oceny oferty:
1. cena l00 %

Zalączniki / in fo rm a cj e :

1. Wykonawca związany jest ofefią 30 dni 1nieg terminu rozpoczl,na się r,vraz z up\,rvem ternrinu składania of-ert).

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Inne dokumenty, jakie wykonawca powinien zalączyć do oferty:

1. formularz ofertowo cęnowy

2. oferta wykonawcy

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzięlania wyjaśnień dotyczących postępowania
jest Pani Bogusława Gronczyńska tel. 22 616 44-99 wew.l4, kom, 509-074-337
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia
w godzinach pracy szkoły tj.: 8.00-i6.00

Termin składania ofert: 09. 07.20 i8 miejsce Wiśniolva _56. godzina l-ł.00
Ofeftę rnozna przesłac drogą email: Boguslarva.Groncz,vnskal!łtrn | .cdu.pl
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DODATKOWE INFORMACJE

Opis sposobu obliczania ceny

1 . Na załączonym fbrmularzu cęnowo ofertowym, należy przedstawić cenę oferlową brutto za wykonanie
/ udzielenie przednriotu zamówienia.

2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
oraz słownie.

3. Cena powinnazawięrac wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Wszelkie rozliczęnia ponriędzy zamawiającym a wykonawcą odbyrvać się będą w złotych polskich.

Informacje o formalnościach

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

2. Zamawiający zawrzę umowę TAK / NIE* z wybranym wykonar,vcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze wykonawcy, ale nie pózniej niż w terrninie zrł iązania of'eftą.

3. Jezeli wykonawca, którego ofefia została r.vybrana uchyli sie od zawarcia umowy. zamawiajacy wybierze
kolejną ofenę najkorzystniejszą spośród złożonych ofbrt, bęz przeprowadzania ich ponownej oceny.

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

5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadaclr opafiych na wewnętrznych uregulowaniach
organizacyjnych zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo
zamówień publicznvch.


