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Znak sprawy:3Bl2019l1
Warszawa, dnia 16.05.2019 r.

/dokładne oznaczelrie adrcsata./

ZAPYTANlE OFERTOWE

w postępowaniu prowadzonyłn w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia79 stycmia 2004 r.
hawo Zamówień Publicmych

Zamawiający i ścieżki komunikacj i:

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1

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

ZaPraSZa d,O ZlOŻenia Ofert CenOWyCh na 1podać nazwę przedmiotu zarnówieliai szczegolowy opis wraz ze specyfikacją }\rym€an)

Remont podłóg - roboty posadzkowe w pomieszczeniach szkoĘ

Termin realizacji zamówienia: do 14.08.2019 r.

Kryterium oceny oferty:
1. cęnal00 %o

Załączniki / in fo rm acj e :

1 . Wykonawca związany jest ofertą 3 0 dni (bieg terminu rozpocąłra się wraz z upĘrvem terminu składarria ofert).

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 udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania
jest Pani Bogusława Gronczyńska tel. 22 646 44-99 wew.14, kom. 509-074-337
Wykonawca możę zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia
w godzinach pracy szkoły tj.: 8.00-16.00

Termin składania ofert: 23.05.2019 miejsce Wiśniowa 56, godzina 14.00
Ofertę mozna pr zesłać drogą email : B o guslawa. Gronczynska@tm 1 . edu.pl
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DODATKOWE INFORMACJE

Opis sposobu obliczania ceny

l. Na załączonymfbrrnularzu cenowo - ot-erlowym, należy przedstawiĆ cenę ofefiową brutto za wYkonanie

/ udzięlenie przedmiotu zamówienia,

2. Waftość cenowa należy podać w złotych polskich cyfrą z dokładnoŚcią do dwóch miejsc Po Przecinku

oraz słownię.

3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,

4. Wszelkie rozliczenia porniędzy zamawiającytn a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich,

Informacje o formalnościach

1. Niezwłocznię po wyborze rrajkorzystniejszej ofeny, zamawiający zawiadomi TAK / NlE* wszystkich

wykonawców,'rtorźy ubiegali się ó udzielenie zanrówienia o wyniku postępowania,

2. Zamawiający Zawrze umowę TĄK / NlE* z wybranym wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia

o wyborze wykonawcy, ale nie pózniej niz w terninie związania ofefią,

3. Jezeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowY, zamawiającY wYbierze

kolejną o1ertę najkorryrńi..irrą spośród złózonych oiert. bęz przeprowadzania ich Ponorłnej ocenY,

4. Do prowadzonęgo postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej okręślonę

w przepisach Usiawy prawo Zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznyc.h uregulowaniach

organizacyjnycii zamawiającego. Nie mają w tym przlpadku zastosowania przepisy Ustawy prawo

Zarnówień Publicznych.


