
ZespÓił. SzkÓł
LicealnYch i TechnicznYch lJr I

o2.52o ivar*""wa, ul. WiŚniowa 56

{J. zz 646 44 99, fax 22 646 45 oo

Znaksprawy: Lcl20l9l4
Warszawa, dnia 27 wrzeŚnia}0|9 r.

ZAPYTAI\IIE OFERTOWE

w poĘpowaniu prowadzonyrr w oparciu o a 4 pl<t" 8 ustawy z&lt'la29 Śryczia2004t
Rawo Zan wre Publicznvch

Zamawiający l ścieżki komunikacj i:

ZespÓł szkÓł Licealnych i Techniczrych nr 1

adres do korespondencji: ul. Wiśniowa 56,02 _ 520 Warszawa
tel. 22 G6 44 99 lub 22 il6 M 98, faks 22 646 45 00, e-mail: szkola@nnl.edu.pl

zapraszA do z|aŻenia ofert cenowych na

dostawę środkrÓw czystości do Zespołu Sd< ł Licealnych i Techniczrych nr 1' ul. Wiśniowa 56
(podać nazwę przedmiotu zamÓwienia i szczegÓłowy opis wraz ze specyfikacją wymagan)

Termin realizacji zamÓwienia: do 09.10.2019 r.

Kryterium oceny oferty:
l. cena 100 o/o

Załączniki / info rm acj e :
1. Formularz cenowo - ofertowv.
2. Formularz ofertowy
3. Wykonawca złliqzarry jest ofeĘ 30 dni @ieg terminu rozpoczyna się wraz z upĘwem terminu składania ofert).

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

lnne dokumenty' jakie wykonawca powinien za|ączyć do oferty:

1. Formularz ofertowo cenowy

osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnie doĘczących postępowania
jest Pani Marzena Sienkiewicztel.22 646 44-99 wew. 13
Wykonawca może nnrÓcić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunkÓw udzieleniazamÓwienia
w godzinach pracy szkoły tj.: 7.30-15.30

Termin składania ofert: 02.10.2019 r. miejsce Wiśniowa56, godzina 13.00
ofertę mozla przesłać drogą email: szkola@trn1.edu.pl

ZATWIERDZIŁ:
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DODATKOWE INFORMACJE

Opis sposobu obliczania ceny
1. Nazałączonym formularzu cenowo _ ofertowym,naleĘ przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie

/ udzielenie przedmiotu zamÓwienia.
2. Wartość cenowQ naleĘ podać w złoĘch polskich cyfrą_ z dokładności4 do dwÓch miejsc po przecinku

oraz stownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszĘ zutiązane z wykonaniem przedmiofu zamÓwienia.
4. Wszelkie roz|iczenia pomiędry zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złoĘchpolskich.

Informacj e o formalnościach

1. Niezwłoczrie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi TAK / NIE* wsrystkich
wykonawcÓw, ktÓrzy ubiegali się o udzielenie zamÓwienia o wyniku postępowania.

2. Zamawiający zawrze umowę TAK / NIEś z wybranym wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze wykonawcy, ale nie pÓmiej niiw terminie zwiqzaniaofertą.

3. JeŻe|iwykonawca, ktÓrego oferta zostaławybranauchyli się od zawarciaumowy' zamawiającywybierze
kolejną ofertę najkorzystlriejszą spośrÓd z}oŻonychofert, bezprzeprowadzania ich ponownej oceny.

4. Do prowadzonego postępowania nie prrystugują wykonawcom środki ochrony prawnej określone
w przepisach Ustawy Prawo ZamÓwiefi Publicznych tj . odwołanie, skarga.

5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach oparĘch na wewnętrzrych uregulowaniach
organizacyjnych zarnawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo
ZamÓwie Publicznvch.

*niepotrzebne skreślić


