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Warszawa, dnia 26.1 |.20|9

ZAPYTANIE OFERTOWE

wpostępowarriu woparciuou,t 4ĘĘ 8ustawyzdniaż9 sĘczńa2004r,

Prawo Zamówień Publiczrych

Zamawiający / ścieżki komunikacji:

ZespółSzkół LiceaĘch i Tęchnicznych nr 1

adres do korespondencji: ul, Wiśniowa 5ó, 02 - 520 Warszawa

tę;.22 646 44 99 lub 22 646ął ós,-iut, 22 646 45 00, e_mail: szkola@tml,edu,pl

zapraszado złożenia ofert cenowych na 1podaó nazwę przedmiotu zamówienia i szczegołowy opis wraz ze specfrkacją qłnagń)

Termin realizacji zamówienia: do 16,12,2019 r,

Kryterium oceny oferty:
1. cena 100 7o

Załączniki / informacj e :

1. Formularz cęnowo - ofefiowy,

ż. Formularz ofertowy

3.Wykonawcazwiązanyjestofertą3Odniluiegterminurozpoczynasięwrazzupływemterminuskładaniaofert).
4, Postępowanie prowadzone jest w języku polskim,

Inne dokumentyo jakie wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Formularz cenowo - ofertowy,

2. Formularz ofertowy

osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzięlania wyjaśnień dotyczących postępowania

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

WykonawcamoŻezwróciesięaoZamawiającegoowyjaśnienieistotnychwarunkówudzieleniazamówienia
w godzinach pracy szkoĘ tj,: 8,00-16,00

Terminskładaniaofert:29.|1.2019r.miejsceWiŚniowa56,godzina12.00
Ói"rti rnoZnu pr zesłać dro gą email : Bo guslawa, G ronczvnska @tm 1, edu,nl
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ZATWIERDZIŁ: .....,......
data, podpis i pieczęć dyrektora ZSLiT nr 1

Szkół
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DODATKOWE INFORMACJE

on"'o"i"j;r[:||ilffilarzu 
cenowo - ofertowym ,na|eży przedstawić cenę ofertowąbrutto zawYkonanie

/ udzieienie przedmiotu zamówienia,

Ż.WartoŚćcenowąlaleŻypodaćwzłotychpolskichcyfrą-zdokładnościądodwóchmiejscpoprzeciŃu
oraz słownie, a,_^:^h_ __*^.rli,

3.Cenapowinnazawięraćwszelkiekosztyzwiązanezwykonaniemprzedmiotuzamówienia.
4. Wszelkie rozliczeniapomiędzy ,*rrur:iuią"7^a wykonawcą odbywać się będą w złotYch Polskich'

5.Zamawiającyoświadcza,żebędzieootronywałpłatnościzawykonanąusługęzzastosowaniem
mechanizmu podzielnej płatności,

6.

lnformacje o formalnoŚciach .Ąący zawiadomi TAK / NłB* wszystkich
l. N iezwłocmie po wyborze najkorzystniejlze,i oferv.,. 

1,111wlt
wykonawców,,ńorjv uui"guti się ó udzielenie zamówienia o wyniku postępowanta,

2. zamavłiający zawrzeumowę TAk i Nłst z wybranyry wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia

o wyborze *ńffi;'"ń "L 
po^iej niż w terminie związanta ofertą,

3. Jeżeli wykonawca, którego ofęrtazostaławybranarrchyli się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze

kolejną ofertę najkor zystnlejsząrp"Jil;il;;n}"n oró,t, bóz przeprowadzaniaich ponownej oceny,

4.Doprowadzonegopostępowania'nieprzysługująw.ykoywcomŚrodkiochronyprawnejokreŚlone
wprzepisach"Uii;.yil;"ZamówierrPu6licinychtj.odwołanie,skarga.

5.Niniejszepostępowaniaprowadzonejestnazasadach.olu.'y.t'nawewnętrmychuregulowaniach
o.ganizacyiny"ii "ama*iilącego. 

Nie mają w a5^ p."ypuJr," zastosowania przepisy Ustawy Prawo

Zimówiefi Publicznych,

*niepotrzebne skreślió


