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ZAPYTANIE OFERTOWE
w

posĘowaniu prowadzoryłn w oparciu o

Zamawiający i ścieżkiko munikacj

art. 4 pkt. 8 ustawy z

dniazg s!czia2004

r.

i:

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr

1

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

tę|. 22 646 44 99

zaprasza do złożenia ofert cenowych na

1podaó nazwę przedmiotu zamówięnia i szczegołowy opiswtazze specyfrkacją

wymagń)

Wykonanie przeglądu przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku głównym, A,
i C- (szt.3) oraz przegląd oświetlenia awaryjnego iewakuacyjnego -w budynku
głównym oraz budynku ,,A".

Termin realizacii zamówienia: do 26.04.20l9 r.
Kryterium oceny oferty:

1.

cęna 100

Załączniki / info

l.
2.

%o

rm acj

e :

Wykonawca związany jest ofertą 30 dni 6ieg terminu
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

rozpoczyna się wraz z upływenr terminu składania ofert).

Inne dokumenty, jakie wykonawca powinien załączyć do oferty:

1.
2.

fonnularz ofertowo cenowy

( załącznik nr l )

wykaz osób uczestniczących przy realizacji zamówienia (załącznik nr 2)

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania
jest Pani Bogusława Gronczyńska tel. 22 646 44-99 wew.l4, kom. 509-074-337
Wykonawca możę zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienieistotnych warunków udzielenia zamówienia
w godzinach pracy szkoĘ tj.: 8.00-16.00

Termin składania ofert: ló 04. 20l8 miejsce Wiśniowa 56, godzina l
Ofertę mozna przesłać drogą email: Boguslawa.Groncz}rnska@tm

1.00

l ,edu.pl
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DODATKOWE INFORMACJE
Opis sposobu obliczania ceny

l.

2.
3.
4.

Na załączonym fonnularzu cenowo oferlowym, nalezy przedstawić cenę ofeftową brutto za wykonanie
/

udzielęnie przedmiotu zanlówięnia.

Wal"tośćcenową nalezy podać lv złotych polskich cyfrą
oraz słownie.

- z dokładnościądo dwóch miejsc

po przecinku

Cena powinna zawierać wszelkie koszty, zwiazane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Wszelkie rozliczenia poniędz1 zamarvia.jac1,,In a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

lnformacje o formalnościach

l.

2.
3.
4.
5.

ot-ert,v, zamawiający zawiadorni TAK /
wykonarvców, którzy ubiegali się o udzieleIlie zanlólvienia o wyniku postępowania.

Niezwłocznie po w,yborze najkorz,vstniejszej
Zamawiający zawrze umowę

TĄK / NIE* z

NlE* wszystkich

wvbranynr wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia

o wyborze wykonawcy, ale nie pózniej niz w tenninie związania ofbrlą.

Jezeli wykonawca, którego ofefia została wybrana uchyli sie od zawarcia umowy, zamawiający wybierze
kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złozonych ofer-t. bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Do prowadzonego postępowania nie przy,sługują rvykonawcom środkiochrony prawnej określone
w przepisach Ustawy Prawo Zamówień Publicznl,ch tj. odrvołanie, skarga,

Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opart},ch na wewnętrznych uregulowaniach
organizacyjnych zarnawiającego. Nie mają w tlrn przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.

