Zespół Szkół
Licealnych i Technicznych Nr

i
O2-52O Warszawa, ui. Wiśniowa 56

tel. 22 646 44 99, fax 22 646 45 aa

Znaksprafi:

lE

Warszawa, dnia 15.04.2019 r.

l20l9/1

ZAPYTANIE OFERTOWE
w posĘowaniu prowadzoryłn w oparciu o aft. 4 pkt. 8 ustawy z dnia29
Prawo Zamówień Publicmych /

Zamawiający

/

Ęczńa2004

r.

ścieżkikomunikacji:
Zespół Szkół Licęalnych i Technicznych nr

tęlr.

1

adres do korespondencji: ul. Wiśniowa56, 02 - 520 Warszawa
22 646 44 99 lub 22 646 44 98, faks 22 646 45 00, e-mail: szkola@tml .edu.pl

zaprasza do zlożenia ofert cenowych na

(podac nazwę przedmiotu zamówienia i szczegołowy opis wraz ze specyfftacją

Dostawa ańykułów biurowych do Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych
ofeńowego stanowiącego załącznik do n niejszego ogłoszenia.

nr'l

wymąń)

na podstawie formularza

i

Termin realizacji zamówienia: do 26.04.2019
Kryterium oceny oferty:

l.

cena100

oń

Załączniki / in form

1.
2.

acj

e:

Wykonawca związany jest ofertą 30 dni @ieg terminu
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

rozpoczyna się wraz z upĘrvem terminu składania ofeń).

Inne dokumenty, jakie wykonawca powinien załączyć do oferty:

1.
2.

Formularz ofertowo cenowy
Formularz cenowy

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania

jest Pani Bogusława Gronczyńska tel.

22

646 44-99 wew.|4o kom.

509-074-337

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienieistotnych warunków udzielenia zamówienia

w godzinach pracy szkoły tj.: 8.00-16.00

Termin składania ofert: 17.04.2019 r. miejsce Wiśniowa 56, godzina 1ż.00
Ofertę można przesłać drogą email

: Bo

guslawa.G ronczvns ka @tm

1.

edu. p|
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DODATKOWE INFORMACJE
Opis sposobu obliczania ceny

1.

2.
3.
4.

Na załączonym formularzu cenowo ofertowym, należy przedstawić cenę ofefiową brutto za wYkonanie
/ udzielenie przedmiotu zalnówienia.
Waftośćcenową należy podać w złotych polskich cyfią - z dokładnościądo dwóch miejsc Po Przecinku
oraz słownie.
Cena powinn a zawięrac wszelkie koszty zwlązane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Wszelkie rozliczęniapomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotYch Polskich.

Informacje o formalnościach

1,

2.
3.
4.
5.

TAK / }$lE* wszYstkich
wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówięnia o wyniku postępowania.
Zamawiający zawrzę umowę TAK / NIE* z wybranym wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze wykonawcy, ale nie później niż w terrninie związania ofeftą.
Jezeli wykonawca. którego ofęrta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiającY wYbierze
kolejną Ófertę najkorryrńi.;rru spośród złożonych ofefi, bez przeprowadzania ich ponownej ocenY.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi

Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środkiochronY Prawnej okreŚlone

w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

Niniejsze postepowania prowadzone jest na zasadach oparlych na wewnętrznych uregulowaniach

o.guniru.yjnych zamawiającego. Nie mają w tyrn przypadku zastosowania PrzePisY UstawY Prawo
zamówięń publicznych.

