Warszawa, 24 lipca 2021 r.
Zapytanie ofertowe
Działając w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
Dyrektor Zespołu Szkół Fototechnicznych w Warszawie
zaprasza do składania ofert na:
Montaż oświetlenia w pomieszczeniach i na korytarzu
w budynku laboratorium Zespołu Szkół Fototechnicznych
1. Opis przedmiotu zamówienia
Montaż i podłączenie lamp ledowych w ramce aluminiowej
Wymiary: 120 cm na 30 cm
Moc: 35 VAT
Ilość: 23 sztuki
Lokalizacja: korytarz i 3 pomieszczenia w budynku szkolnym
Wykonanie bruzd, położenie kabli, wykończenie i pomalowanie sufitu.
2. Warunki udziału:
1. Wymagany termin realizacji do 30 lipca 2021 r.
2. Posiadanie odpowiedniej wiedzy, doświadczenia i uprawnień
3. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryteriami:
1.cena – 70 %
2. termin wykonania – 20 %
3. gwarancja – 10 %

3. Dodatkowe informacje:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranymi oferentami w sytuacji
gdy we wszystkich złożonych ofertach proponowana cena brutto za wykonanie usługi
przewyższa kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację zadania.
2. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień i wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Może również zwracać się z prośbami o poprawienie
oczywistych omyłek i błędów rachunkowych.
4. Miejsce i termin składania ofert:
1. E-mail: info@fotospokojna.com
2. Termin składania ofert: 28.07.2021 r.

Dotyczy zapytania na :
Montaż oświetlenia w pomieszczeniach i na korytarzu
w budynku laboratorium Zespołu Szkół Fototechnicznych z dnia 24.07.2021 r.
TREŚĆ OFERTY
Nazwa wykonawcy ………………………………………………………………………….………….…
Adres siedziby wykonawcy …………………………………………………………………………….…
NIP ……………………………………… Regon …………………………………….……………….
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
......................................................................................................................................................
Adres e– mail Wykonawcy.....................................................................................................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: .............................................. Nr tel: ………………
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia polegającego na:
Montaż oświetlenia w pomieszczeniach i na korytarzu w budynku laboratorium Zespołu Szkół
Fototechnicznych
za cenę netto ………………………………..zł
Podatek VAT
Cenę brutto

…………………………….zł
……………………………….zł

Cena oferty brutto zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające
z otrzymanej dokumentacji, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

Zobowiązujemy się wykonać zamówienie:





w terminie do dnia 30.07.2021 r.
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,
akceptuję warunki i termin płatności wskazany we wzorze umowy,
udzielam …….. miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia

Jednocześnie oświadczam co następuje:
1.Oświadczam, że posiadam odpowiednią wiedzę i doświadczenie,
2.Oświadczam, że posiadam potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia,
3.Oświadczam, że znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na
realizację zamówienia.
4.Oświadczam, że zapoznałem/łam się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuję się go wykonać
na wyżej wskazanych warunkach.
Dnia ………………………………

……………………………………………
Podpis i pieczątka Wykonawcy
lub osoby upoważnionej

