
Zespół Szkół
Licealnych i Technicznych Nr J

O2-52O Warszawa, ui. Wiśniowa 56
tel.22 646 44 99, fax 22 646 45 OO

Znak sprawy:4Cl2020/l
Warszawa, dńa 19,03.2020 r.

ZAPYTANlE OFERTOWE

w postępowaniu prowadzonytn w oparciu o art. 4 pkl 8 ustawy z dnia29 srycmia 2004 r.

R,awo Zamówień Publicmycll

Zamawiający / ścieżki kom unikacj i:

Zespół Szkół Licęalnych i Technicznych nr 1

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

zaprasza do złoŻenia ofert cenowych na 1podaó nazwę przedmiotu zamówięnia i szczegołowy opis wraz ze speqttkacją wymagń)

Przegląd i legalizacia gaśnac w budynkach szkoły, badanie instalacjiwodociągowej
wewnętrznej przeciwpożarowej w budynku głównym szkoły oraz przegląd i konserwacja
systemu oddymiania

Termin realizacji zamówienia: 30.03.2020 r.

Kryterium oceny oferty:
1. cena100 %o

Załączniki / info rmac.i e:
1. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni Oieg terminu rozpoczynasięwrazzupĘwem terminu składania ofert).

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Inne dokumentyo jakie wykonawca powinien zalączyć do oferty:

1. formularz ofęrtowo cenowy ( załącznik nr l)

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania
jest Pani Bogusława Gronczyńska tel. 22 646 44-99 wew.14, kom. 509-074-337
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia
w godzinach pracy szkoĘ tj.: 8.00-16.00

Termin składania ofert: 23. 03.ż020 miejsce Wiśniowa 56, godzina 14.00
Ofertę można przeslać drogą email: Boguslawa.Gronczynska@tml.edu.pl
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DODATKOWE lNFORMACJE

Opis sposotru obliczania ceny

l. Na załączonytn formularzu cenowo - of-ertowyrn. należy przedstawić cenę olbrtowa brutto za wykonanie
/ udzielenie przedrniotu zamówienia.

2. Wartość cenowa naleźy podać w złotych polskich cyfią -' z dokładnością do dlvóch rniejsc po przecinku
oraz słownie.

3. Cena powitltla zawierać wszelkie koszt1, związane z rvykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy zanlawiajacytn a wvkonawcą odbywać sie będą w złotych polskich.

Informacje o formalnościach

l. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zarnawiający zawiadotni TAK / NłE* wszystkicIl
wykonalvców. którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

2. Zamawiajacy zawrzę umowę TAK / NIE* z wybranym wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze wykonawcy, ale nie pózniej niz w terlninie związania oier-tą.

3. Jeżeli lvykonarvca, którego of'efta została wybrana uchyli sie od zawarcia umowy, zaInawiający wybierze
kolejna oferte najkorzystniejszą spośród złożonych ofefi, bez przeprowadzania ich ponownej ocen;.

1. Do prorvadzonego postęporvania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone
w przepisach Ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. odwołanie, skarga.

5. Niniejsze postępo\Ą,ania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach
organizacyjnvch zanrar,viającego. Nie maja lv tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo
zarnówień publ icznr ch.


