
Zespół Szkół
Licealnych i Technicznych Nr 1
O2-52O Warszawa, ul. Wiśniowa 56
tel.22 646 44 99, fax 22 646 45 OO

Znak sprawy:2C /2019ll
Warszawa, dnia 22.10,2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

w posĘpowaniu prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z &l:n29 sĘcaia2OC4 r.
prawo zamówień publiczrych

Zamawiający / ścieżki komunikacji:

Zespół Szkół Licealnych i Tecbniczrrych nr 1

adres do korespondencji: ul. Wiśniowa 56, 02 - 520 Warszawa
tel.22 646 44 99lub 22 646 44 98, faks 22 646 45 00, e_mail: szkola@trnl.edu.pl

z:apra§Za dO ZłOŻenia Ófeń CenOwyCh na (podać nazwę przedmiofu zamówienia i szczegółowy opis wraz ze specyfrkacją wymagń)

Dostawa ze§tawów elementów hydraulicznych oraz elementów sterowania elektrycznego
do Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1

Termin realżacji zamówienia: do 16.12.2019 r.

Kryterium oceny oferty:
l. cena l00 oZ

Załączniki / info rm acj e :

1. WYkonawca związłny jest ofertą 30 dni @ieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).

2. PoĘpowanie prowadzone jest w języku polskim.

Inne dokumenĘ, jakie wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Formularz ofertowo cenowy
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. 509-074ą37
Wykonawca może zrvrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia
w godzinach pracy szkoły tj.: 8.00-16.00

Termin składania ofert:24.|0.2019 r. miejsce Wiśniowa 56, godzina 14.00
Ofertę można przesłać drogą email: Boguslawa.Groncz]ynska@tml.edu.p!
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DODATKOWE INFORMACJE

Opis sposobu obliczania ceny

1. Na załączonym forrnularzu cenowo - ofertowym, naleĘ przedstawić cenę ofęrtową brutto za wykonanie
/ udzielenie przedmiotu zamówienia.

2. WartoŚĆ cenową należy podać w ńoĘchpolskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
oraz słownie.

3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty zvłięane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczeniapomiędzy znrnwiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

Informacj e o formalnościach

1. Niezrvlocznie po rvyborze najkorzystniejszej oferĘ, zamawiający zawiadomi TAK / NIE*
wszYstkich wykonawcówrktórzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o rvyniku postępowania.

2. Zamawiający za:wrze umowę TAK/NFz wybranym wykonawcą poprzekazaniu zawiadomienia
o wyborze wykonawcy, ale nie później nż w terminie mtiązania ofeńą.

3. Jeżeli wYkonawca, którego ofeńa została wybrana uchyti się od zawarcia umowy, zamawiający
wYbierze kolejną ofeńę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny.

4. Zamawiaiący zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia bez podania praycTyn.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszenia w każdym ezasie bez podawania

przycTyn.

6. Do Prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone
w przepisach ustawy prawo zamówiefi publicznych tj. odwołanie, skarga.

7. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach oparĘch na wewnętrznych uregulowaniach
organizacyjnych zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy prawo
Zamówień Publicznych.


