
Zespół Szkół
Licealnych i Technicznych Nr 1
O2-52O Warszawa, ul, Wiśniowa 56
tel.22 646 44 99, fax 22 646 45 00

Warszawa, dnia 19.06.2020
Znak sprawy: 4Dl2020ll

/dokładne oznaczenie adresata./

ZAPYTANIE OF,ERTOWE

w posĘowaniu w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia29 sĘcaia2004 r.

Prawo Zamówień Publicmych ,/Dz.U. z20l5 r.poz.2164 zpóźn mł.l

Zamawiający / ścieżki komunikacji:

Zespół Szkół Licealnych i Technicznychnr l
adres do korespondencji: ul. Wiśniowa 56, 02 - 520 Warszawa

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

zapra9za d,o złoŻenia ofert cenowych na (podaó nazwę przedmiotu zamówienia i szczegołowy opi s wtaz ze speqfikacją wynagan)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych z terenu Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1, ul.
Wiśniowa 56, 02-520 Warszawa w okresie od O1.08.2O2O - 3t't2.2O2O.

Termin rea|izacj i zamówienia : 0 1.08.2020-3 1.12.2020

Kryterium oceny oferty:
l. cela100 oń

Zalączniki / info rm a cj e :

l , WykOnawca związany jest ofertą 30 dni 6ieg terminu rozpoczyn a się wraz z upĘwem terminu składania ofeń),

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Inne dokumenty, jakie wykonawca powinien zalączyć do oferty:

1. Formularz ofertowo cenowv

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania
jest Pani Bogusława Gronczyńska tęL 22 646 44-99 wew.l4o kom. 509-074-337
Wykonawca możę zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówięnia
w godzinach pracy szkoĘ tj.: 8.00-16.00

Termin składania ofert:25.06.2020 miejsce Wiśniowa 56, godzina 14.00
Ofertę można przesłac drogą email: Boguslawa.Gronczynska@tml.edu.p|
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DODATKOWE |NFORMACJE

Opis sposobu obliczania ceny

l. Na załączonym fbrmularzu cenowo ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie
/ udzielenie przedmiotu zamówienia.

ż. Wartość cenową nalezy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch rniejsc po przecinku
oraz słownie.

3. Cena powinna zawlęrac wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamó,"vienia.

4. Wszelkie rozliczenia porniędzy zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

lnformacje o formalnościach

l. Niezrvłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty o zamawiający zawiadomi TAK / }*ie* wszystkich
wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o rynku postępowania.
Zamawiający zawrze umowę TAK / }ffĘ,z wybranym wykonawcąpoprzekazaniu zawiadomienia o wyborze
wykonawcy ale nie później niz w terminie e związania ofertą.
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zav,łarcia umowy, zamawiĄący wybierze
kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert,bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Zamawiający zastTzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia bez podania przyczyn.
Zamawiający zastrzęga sobie prawo uniewamienia ogłoszenia w kazdym czasiębęzpodawania przyczyn.
Do prowadzonęgo postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w
przepisach ustawy prawo zamówień publicznych tj. odwołanie skarga.
Niniejsze postępowania Prowadzone jest. na zasadach opaĄch na wewnętrznych uregulowaniach
organizacyjnych zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy prawo zamówień
publicmych.

*niepotrzebnc skrcślic
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