. Zapytanie Ofertowe na:
Malowanie ścian w wybranych salach lekcyjnych oraz odnowienie holu w
części budynku /automatyka/ nad mała salą gimnastyczną
w
Technicznych Zakładach Naukowych im. gen. Wł. Sikorskiego,
Częstochowa, ul. Jasnogórska 84/90
ZAPYTANIE OFERTOWE
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu Ustawy
,,Prawo zamówień publicznych”.
II. ZLECENIODAWCA
Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Wł. Sikorskiego Częstochowa,
ul. Jasnogórska 84/90,
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
A. Przedmiotem zamówienia jest podanie ceny 1 m² za wykonanie n/w robót
1.

Malowanie ścian farbą emulsyjną wraz z przygotowaniem podłoża /mycie,
gruntowanie, szpachlowanie ubytków/

2.

Malowanie ścian farbą olejną wraz z przygotowaniem podłoża

3.

Montaż paneli podłogowych

B. Kompleksowe odnowienie przez pomalowanie holu w części budynku nad mała salą
gimnastyczną /automatyka/ wraz z wymianą oświetlenia/ oprawy zapewnia
inwestor/
Okres gwarancji: 24 miesięcy
Termin płatności – 30 dni od daty otrzymania faktury.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.08. 2019 roku.
VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Technicznych Zakładów Naukowych
im. gen. Wł.
Sikorskiego Częstochowa, ul. Jasnogórska 84/90 do dnia 24.06. 2019 r. do godz. 10.00, lub
przesłać mailem w formie elektronicznej na adres: adudek@tzn.edu.pl

VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY
Jedynym kryterium oceny oferty jest cena.
Oferta powinna określać cenę brutto za 1m2 wyszczególnionych robót wymienionych w
punkcie III. A oraz cenę kompleksową za roboty w punkcie III B.
Dopuszcza się dzielenie ofert na : punkt IIIA i punkt IIIB
Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem prac wyszczególnionych w punkcie III A i III B oraz warunkami stawianymi
przez Zamawiającego. Materiał zapewnia Zamawiający dla punktu III A oraz oprawy
oświetleniowe dla punktu III B
Uwaga: Wymaga się przed złożeniem oferty od składającego ofertę sprawdzenia w
terenie warunków wykonania zamówienia !

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje na stronie internetowej
szkoły i w BIP. Wybór najkorzystniejszej oferty nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia
umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury zapytania ofertowego
bez podania przyczyny.
X. OSOBY DO KONTAKTÓW
Andrzej Dudek – z-ca dyrektora ds. administracyjno-gospodarczych
e-mail audek@tzn.edu.pl
tel. 606239260

