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Znak sprawy:2A l2020l2
Warszawa, dnia 15.05.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu prowadzoryłn w oparciu o art. 4 pk. 8 ustawy z dnia29 sĘczńa2004 r.
Prawo Zamówień Publicmych

Zamawiający / ścieżki komu nikacj i:

Zespoł Szkół Licealnych i Technicznych nr l

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

zaPrasza dO złoŻenia Ofert cenOwych na (podaó nazrłę przedmiotu zamówienia i szczegołowy opis waz ze specyfikacją wymagarl)

Termin realizacji zamówienia: do 24.06.2020 r.

Dostawa sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół Liceatnych i Technicznych nr 1

Kryterium oceny oferty:
l. cęna700 Yo

Załączniki / in fo rmacj e :

1. WYkonawCa związany jest ofertą 30 dni @ieg terminu rozpoczlłta się wraz z upływem terminu składania ofert).

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Inne dokumenty, jakie wykonawca powinien zalączyć do oferty:

1. Formu|arz cenowo ofertowy
2. Formu|arz cenowy

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień doĘczącychpostępowania
jest Pani Bogusława Gronczyńska tel.22 646 44-99 wew.l4, kom. 509-074-337
WYkonawca możę zwrócić się do Zamawiąjącego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia
w godzinach pracy szkoĘ tj.: 8.00-16.00

Termin składania ofert: 19.05.2020 r. miejsce Wiśniowa 56, godzina15.00
Ofertę można przesłać drogą email : B o guslawa. Groncąrłr ska@tm 1 . ędu.pl
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data, podpis ipieczęć dyiektoraZSLiT nr 1
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DODATKOWE INFORMACJE

Opis sposobu obliczania ceny
l , Na załączonYm formularzu cenowo - ofertowym , należy przedstawić cenę ofertową bnito zawykonanie

/ udzielenie przedmiotu zamówięnia.
2, WartoŚĆ cenową należY podaĆ w złoĘchpolskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przeciŃu

oraz słownie.

3, Cena Powinna zawięrać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiofu zamówienia.
4, Wszelkie rozliczeniaPomiędzy zamawiającyma wykonawcą odbyrvać się będą w złotych polskich.

Informacje o formalnościach

l, Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej ofertyo zamawiający zawiadomi TAK / NtrE*wszYstkich wYkonawców,którzy ubiegali się o udzielenie zamówiónia o rryniku postępowania.
2, ZamawiającY zawrze umowę TAK / NIĘś-z wybranym wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia

o wyborze wykonawcyo ale nie później niż w termini e związania oi.itą.
3, JeŻeli wYkonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiającywYbierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złozonycn ofert, bez |.".|.o*uazania ichponownej oceny.
4. zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia bez podania przyczyn.
5, ZamawiającY zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszenia w każdym czasie bez podawaniaprzyczyn.
6, Do Prowadzonego PostęPowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone

w przepisach ustawy prawo zamówień pub|icznych tj. odwołanieo skarga.
7, Niniejsze PostęPowania Prowadzone jest.na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach

organizacYjnYch zamawiającego. Nie mają w Ęm przypadtu zastosowania przepisy Ustawy prawo
zamówleń publicznvch.


