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ZAPYTANIE OFERTOWE

wpostępowaniuprowadzonlłnwoparciuoart.-4pkt.8ustawyzdnn}9sĘcania2004r.
Prawo Zamówiń Publiczrych

Zamawiający / ścieżki komunikacji:

ZespółSzkół Licęalnych i Technicznych nr 1

adres do korespondencji: ul. Wiśniowa 56, 02 - 520 Warszawa

Ie;.22 646 44 99 |ub 22 646 44 ó8, faks 22 646 45 00, e_mail: szkola@tml,edu,pl

zapraszado złożenia ofert cenowych na $odaó nazwę przedmiofu zamówienia i szczegołowy opis waz ze speclfikacją wymagar')

Dostawa §puętu komput€row€o do zespoh szkół Liceahych i Technicznych nr 1

Termin realżacji zamówienia: do 13,08,2019 r,

Dostawa sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1

Kryterium oceny oferty:
1, cęna 100 %

Załączniki/ informacje: 
_

1. Wykonawca łirąr^y 1"rt ofertą 30 dni (tieg terminu rozpoczyna się wraz z up§rłem terminu składania ofert),

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim,

Inne dokumenty, jakie wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Formularz cenowo ofertowy

2. Formularz cenowy

osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaŚnień dotyczących postępowania

jest Pani Bogusława Gronczyńska tęl,22 646 44-99 wew,14, kom, 509-074-337

wykonawca może zwrócie slę ao zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia

w godzinach pracy szkoĘ tj.: 8.00-16.00

Termin składania ofert:27 .06.2019 r. miejsce Wiśniowa 56, godzina 10,00

Ófertę mozna pr zesłać drogą email : B o guslawa,Groncz}mska@tm 1, edu,pl
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ZATWIERDZIŁ:

data, podpis ipieczęć dyrektora ZSLiT nr l
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DODATKOWE INFORMACJE

Opis sposobu obliczania ceny

l. Na załączonym formularzu cenowo _ ofertowym ,należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie

/ udzieienie przedmiotu zamówienia,

2.Wartośćcenowąna|eĄpodaćwzłotychpolskichcyfrą-zdokładnościądodwóchmiejscpoprzecinku
oraz słownie, _^._A__,:,

3.Cenapowinnazawięraćwszelkiekosztyzwiązanezwykonaniemprzedmiotuzamówienia.
4. Wszelkie rozliczęniapomiędzy zamawiającyma wykonawcą odbyrać się będą w złotYch Polskich'

Informacje o formalnościach

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej 9f:+y,. 
zamawiający zawiadomi_{AJ(^1,:*-

wszystkich wykonawców ,którzyrb;a;ii-rń udzielenie zamówienia o rvyniku postępowann,

2.Zamawiający zawrzeumowęTAK/NłEś-zwybranymwykonawcąpoprzekazaniuzawiadomienia
o wyborze *i,["i"*,v, ate nie później niż w terminie nłiązania ofeńą,

3.Jeżeliwykonawca,któregooferta,o,."łuwybranauchylisięodzawarciaumowy,zamawiający
wybierze kotejną ofertę najkor"ń;ń;ą spośród "łózooy"t, 

ofert, bez przeprowadzania ich

ponownej oceny,

4.Zamawiającyzastrzegasobieprawodozmianyogłoszeniabezpodaniaprzyczyn.
5.Zamawiającyzastrzegasobieprawounieważnieniaogloszeniawkażdymczasiebezpodawania

prTycTyn, 
ie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone

6. Do prowadzonego postępowanla nl

w przepisa"t Ui;;y P;;wo ZamówieR buuiicznych tj. odwolanie, skarga,

7. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach

organizacyjnycłrzamawiającego.NiemająwtymprzypadkuzastosowaniaprzepisyUstawyPrawo
Zamówień Publicznych,


