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/dokładne oznaczenię adręsata/

ZAPYTANIE OFERTOWE

wpostępowaniu w opmciu o mt.4 pkt. 8 rstawy z dnia}9 styczna2}}4r.
Prawo Zamówień Pubficzrych lDz.U. z 20I'7 r. poz. 1579 z pdm. z'n'.l

Zamawiający / ścieżki komunikacj i:

Zespół Szkół Licęalnych i Technicznych nr l
adres do korespondencji: ul. WiŚniowa 56, 02 - 520 Warszawa

tel. 22 646 44 99 lub 22 646 44 98, faks 22 646 45 00, e-mail szkola@tm7.edu.pl

zaprasza do złożenia ofert cenołych na @odaó nazwę przedmiotu zamówienia i szczegołowy opis wraz ze specyfikacją wymagall)

Roczny przegląd budynku głównego szkoły (powierzchnia zabudowy budynków
powyżej 2000m2 ( bez gazu, 5 kondygnacji), wraz z przeglądem przewodów
Wentylacyjnych i kominowych oraz przegląd techniczny budynków: A, c, D wraz
z przeglądem przewodów wentylacyjnych i kominowych ( powiezchnia zabudowy
budynków nie pnekracza 2000m2

Termin realizacji zamówienia: do 30.05.2020 r.

Kryterium oceny oferty:
l. cena100 oń

Załączniki / in form a cj e :

1 . Wykonawca związany jest ofertą 3 0 dni 6ieg terminu rozpoczyn a się wraz z upĘwem terminu składania ofert).

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Inne dokumenty' jakie wykonawca powinien zalączyć do oferty:

1. formularz ofertowo cenowy ( załącznlk nr 1)

2. wykaz osób uczestniczącychprzy realizacji zamówienia (załącztiknr 2)

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 możę zwrÓcić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia
w godzinach pracy szkoły d.: 8.00-16.00

Termin składania ofert: 11.05.2020 miejsce Wiśniowa 56, godzina 14.00
ofertę można przesłać drogą email: Boguslawa.Gronczvnska@tml.edu.pl
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DODATKOWE INFORMACJE

Opis sposobu obliczania ceny

l . Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym, taleŻy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie
/ udzielenie przedmiotu zamówienia.

2. Wartośó cęnową naleĘ podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
oraz słownie.

3 . Cena powinn a zawierac wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiofu zamówienia.

4. Wszelkie rczliczeniapomiędzy zamawiĄącym a wykonawcą odbywać się będą w złotychpolskich.

Informacje o formalnoŚciach

1' Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej ofeĘ' zamawiający zawiadomi TAK / NłE* wszystkich
wykonawców,którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

Ż. Zamawiający zav,łrze umowę ŁK-/ NIE* z wybranym wykonawcą po przekazartiu zawiadomięnia
o wyborze wykonawcy, ale nie później niz w terminie związania ofertą.

3. Jezeli wykonawca, którego ofęrta została uybrana uchyti się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze
kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonychofert,bezprzeprowadzania ich ponownej oceny.

4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom Środki ochrony prawnej określone
w przepisach Ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. odwołanie, skarga.

5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach
organizacyjnych zamawiającego. Nie mają w qlm przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo
Zamówień Pub1icznych'
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