
Zespół Szkół
Licealnych i Technicznych Nr 1

O2-52O Warszawa, ui, Wiśniowa 56
tęI.22 6+6 44 99, fax 22 646 45 0a

Warszawa, dnia 09.04.2019 r.

Znak sprawy: 4Cl2019/2

l

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu prowadzoryrm w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia29 sĘcmia2004 r.

Zamawiający / ścieżki komunikacji:

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr l

adres do korespondencji: ul. Wiśniowa 56,02 - 520 Warszawa
tę|.22 646 44 99 lub 22 646,14 98, faks 22 646 45 00, e-mail: szkola@tml,edu.pl

zaprasza c]o złożenia ofert cenowych na 1podac nzrvę przedrniotu zamólvienia i szczegółorv.v opis u,raz ze spec.vfikacją wy'nragń)

Roczny przegląd budynku głównego szkoły (powienchnia zabudowy budynków
powyżej 2000m2 ( bez gazu, 5 kondygnacji), wraz z przeglądem pruewodów
wentylacyjnych i kominowych.

Termin realizacji zamówienia: do 31.05.2019 r.

Kryterium oceny oferty:
l. cęna100 oń

Załączniki / info rmacj e :

l . Wykonawca związany jest oferlą 30 dni 1ticg ternrinu rozpoczl,rra się lvraz z upłyrvem terIninu składania of'eft).

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

lnne dokumenty, jakie wykonawca powinien zalączyć do oferty:

1. formularz ofertowo cenowy ( załącznik nr 1)

2. wykaz osób uczestniczących przy realizacji zamówięnia (zaŁącznik nr 2)

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania
jest Pani Bogusława Gronczyńska tel. 2ż 616 44-99 wew.l4, kom. 509-074-337
Wykonawca moze zwrócic się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia
w godzinach pracy szkoły tj.: 8.00-16.00

Termin składania ofert: l5 0,1.20t8 miejsce Wiśnior.r,a 5ó, godzina l 1.00

Oferte mozna przesłac droga emai l : Rtlltt:l arr a.(i l,ł,llcz_r ltska !l l rli l .cd u.p l
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DODATKOWE INFORMACJE

Opis sposobu obliczania ceny

l. Na załączonym formularzu cenowo ofertolvl,m. należy przedstawić cene ofbrtolvą brutto za uykonanie
/ udzielenie przedmiotu zamówienia.

2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cllra z dokładnościa do drióch rniejsc po przecinku
oraz słownie.

3. Cena powinn a zawierac wszelkie koszty zwiazane z wykonanierrr przedmiotu zamórvienia.

4. Wszelkie rozljczęnia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbylvać się będą w złotych polskich.

lnformacje o formalnościach

l. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zama\\ iajacy zawiadomi TAK l' §łE* rvszystkich
wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zanóu ienia o rv,vniku postępo\\ania,

2. Zamawiający zawrze umowę TAK / NIE* z rł,;branlln rrvkonawcą po przekazaniu zarriadomienia
o wyborze wykonawcy, ale nie pózniej niz rr tertninle zri,iazania ofertą.

3 . Jezeli wykonawca, którego ofefta zostala rr vbrana uchr li s je od zawarcia umo\\ \ . zaInau iaj acr rl l b ierze
kolejną ofefię najkorzystniejszą spośród złozonrch of'ert. bez przeprowadzania ich ponotrnej ocenr,

1. Do prowadzonego posteporrania nie prz\sługują rrrkonawcom środki ochronr pralvnej określone
w przepisach Ustawy,Pralr,o Zatnórlień Publiczrllch tj. odrvołanie, skarga.

5. Niniejsze postępowania prolradzone jest na zasadach opal,tych na wewnetrznrch uregulowaniach
organizacyjnych zamawiajacego. \ie lllaja lł trnl przrpadku zastosowania przepisl Ustawy Prawo
zamówień publicznych.


