Załącznik nr 1
do „Regulaminu udzielania zamówień publicznych”

Zaproszenie do składania ofert
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Świątki 95
11-008 Świątki
zaprasza
do złożenia oferty/udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania:
remontu stołówki i 2 sal lekcyjnych
a) Stołówka o wymiarach 5,20 x 3,25 x 2,80
b) Zaplecze stołówki o wymiarach 3,20 x 1,75 x 2,80
c) Języka angielskiego o wymiarach 7,25 x 3,85 x 2,80
d) Kl. III o wymiarach 7,10 x 4,20 x 2,40
– na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy − Prawo zamówień publicznych.
1. Ofertę należy złożyć:
1) w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie zamawiającego,
2) faksem na numer 89 616 90 21
3) e-mailem na adres spswiatki@poczta.onet.pl
2. Na kopercie/ faksie/w e-mailu należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę
i adres wykonawcy oraz napis: „Rozpoznanie cenowe na remont stołówki i klasopracowni.”
3. Opis przedmiotu zamówienia:
- zerwanie starego tynku ( wg potrzeb)
- położenie nowej powłoki (uzupełnienie ubytków, szpachlowanie)
- malowanie farbą olejną do wysokości 1,50 m
- malowanie farbą emulsyjną sufitów i ścian powyżej lamperii,
- montaż drzwi wewnętrznych w stołówce
- zerwanie starej nawierzchni podłogi,
- położenie terakoty na całej powierzchni podłogi w stołówce i zapleczu stołówki
- położenie glazury na zapleczu stołówki (13,5 m2).
4. Kryteria oceny ofert:
najniższa cena,
inne: rekomendacje
5. Termin realizacji zamówienia:
od dnia podpisania umowy do dnia 15.08.2016 r.
Termin złożenia ofert:
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 31.05.2016 r., do godz. 15.00

6. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Pani Agnieszka Miąsko, dyrektor, tel. 89 616 98 80 .
7. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do wykonawcy
zlecenie lub umowę w sprawie zamówienia.

W załączeniu:
1. Wzór formularza oferty.

*niepotrzebne skreślić

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich
kryteriów oceny ofert. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi
zobowiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach do zawarcia umowy.

