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/dokładne oznaczenie adresata/

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art.4 pkt. 8 ustalvy zdrua29 sĘcaia2004 r.
Plawo ZamÓwishPublicmych ltj.Dz.U. z20|8 r. poz.1986).

Zamawiający / Ściezki komunikacji:

ZespÓł SzkÓł Licealnych i Technicznych nr 1

adres 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

zaprasza do iłożenia ofert cenowych na następującą usługę:

Wykonanie projektu technicznego remontu Wytypowanych pomieszcze na terenie Zespołu SzkÓł
Licealnych l Technicznych nr 1 w Warszawie polegajqcego na rekonstrukcji tynkÓw, malatur,
okładzin podłÓg i ścian, remoncie instalacji Wewnętrznych' montażu ścianek z ptyt gipsowo.
kartonowych, d|a potrzeb funkcjonowania Fab Lab (pracowni, laboratorium sprzyjajqcym
popu |a ryzacii nowych technologi i, rea l izacji proje ktÓw itp. ).

(podać nazwę przedmiotu zamÓwienia i szczegołowy opis wraz ze specyfikacją wymagan)

Termin realizacji zamÓwienia: do 17 grudnia 2018 r.

Kryterium oceny oferty wykonania przedmiotu zamÓwienia: :
l. cęna I00 o/o

Załączniki / in fo rmacj e :
1. Wykonawca zwi4zany jest ofertą 30 dni (bieg terminvrozpoczyna się wraz z up}ywem terminu składania ofert).
2. Postępowanie prowadzonejest w języku polskim.
3. Specyfikacja Opracowania Projektowego

Inne dokumenty, jakie wykonawca powinien za|ączyć do oferty:

1. Formularz ofertowo cenowy

osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnieri dotyczących postępowania
jest Pani Bogusława Gronczytiska tel. 22 646 44-99 wew.14, kom. 509.074.337
Wykonawca możę zwrÓcić się do Zamawiającego o wyjaśnienię istotnych warunkÓw udzielenia zamÓwienia
w godzinach pracy szkoĘ tj.: 8.00.16.00

Termin składania ofert: 8. l l . 20l8 r. miejsce Wiśniowa 56, godzina 14.00
ofertę mozna przesłać drogą email: Boguslawa.Gronczynska@tm l 'edu.p|
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DODATKOWE INFORMACJE

Opis sposobu obliczania ceny
1. Nazałączonym formularzu cenowo _ ofertowym,na|eŻy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie

/ udzie|enie przedmiofu zamÓwienia.
2. Wartość cenową naleŻy podać w złotych polskich cyfuą_ z dokładnością do dwÓch miejsc po przecinku

oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać, wszelkie koszty z-łti4zane z wykonaniem przedmiofu zamÓwienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złoĘch polskich.

Informacje o formalnościach

l. Niezwłocmie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiĄący zawiadomi TAK / Nł** wszystkich
wykonawcÓw, ktÓrzy ubiegali się o udzielenie zamÓwienia o wyniku postępowania.

2. Zamawiający zawrze umowę TAK / Nłtś z wybranym wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze wykonawcy, ale nie pÓzriej niz w terminie zvliqzania ofertą.

3. Jeżeli wykonawca, ktÓrego oferta zostaławybranauchyli się od zawarciaumowy,zamawiającywybierze
kolejną ofertę najkorzystniejszą spośrÓd złoŻonychofert, bezprzeprowadzania ich ponownej oceny.

4. Do prowadzonego postępowania nie przystugują wykonawcom środki ochrony prawnej określone
w przepisach Ustawy Prawo ZamÓwiefiPubliczrych tj. odwołanie, skarga.

5. Niniejsze poĘpowania prowadzone jest na zasadach opartych na wemętrmych uregulowaniach
organizacyjnych zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo
ZamÓwiefi Publicznvch.

! ,


