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Zapytanie Ofeńowe do 30.000,00 euro
W związku z potrzebą udzielenia zamowienia, proszę o złożenieofeńy cenowej na:

,,Modernizacja instalacji elektrycznej oraz lnformatycznejw sali lekcyjnej29 w celu utwozenia
pracowni komputerowej w Szkole Podstawoweinr 2 przy Al. Kasztanów 12 w Piasecznie"
Ofertę nalezy złożyó w sekretariacie Szkoły Podstawoweinr 2 przy Al, Kasztanow '12 w Piasecznie do dnia
31 maja 2019r. do godz. 12-ej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Modernizacja sali lekcyjnej 29 na
pracownię komputerowąw Szko|e Podstawowejnr2 przy Al. Kasztanow 12 w Piasecznie",

1,
2.

Kryteria oceny ofeńy i ich znaczenle (waga):
Cena - B0 %, gwarancja - 20o/o przy założeniu minimalnego okresu gwarancji 24 miesięcy
maksymalnego 36 miesięcy

i

ZawańośćOfeńy.
Oferta musi zawierać oddzielną: cenę netto, cenę brutto, VAT oraz okres udzielanej gwarancji,

3.

4,

Osoby odpowiedzialne do kontaktów:
Agnieszka Kortylewska, Iel,22756,7314
Sposób realizacji Zamówienia:
Wykonawca roMt zobowiąany jest do:

4.1. Organizacji, utzymania i zabezpieczenia terenu robot oraz zapewnienia odpowiedniej ilościpracownikow
pzewidzianych do realizacji robot,

4.2. Stałego utrzymania remontowanych pomieszczeń i ich otoczenia w czystościorazusuwanie odpadow.
4.3. Ochrony mienia do czasu pzekazania go do uzytkownika,

4.4. Zminimalizowania uciązliwego wpływu prowadzonych robot na otaczające środowisko
i uzytkownikow Szkoły Podstawowejnr2 przy Al. Kasztanow 12 w Piasecznie,
4.5. Naprawienia na własny koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego ewentualnych szkod.
4.6. Prowadzenia

robot zgodnie

i odbioru robot w

z

obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania

zgodności z obowiązującymi normami technicznymi.

4.7. Termin realizacji prac jest przewidziany od 0B.07.2019r. do 02.08.2019r.
4.8,Zgłoszenia do odbioru końcowego wykonanych elementow robot,

5.

Sposób płatnościoraz zakres prac podlegających wycenie

:

- Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury VAT za wykonane roboty po bezusterkowym protokolarnym

ich odbioze przez Zamawiającego). Warunkiem przystąienia do odbioru jest dostarczenie
Zamawiającemu na min 7 dni przed terminem odbioru pełnej dokumentacji powykonawczej
'

potwierdzającej wykonanie robot zgodnie z: wytycznymi zapytania, zasadami sztuki budowlanej i
obowiązującymi normami technicznymi, z materiałow dopuszczonych do obrotu stosowania w
budownictwie oraz posiadających wymagane odrębnymi przepisami certyfikaty i atesty ( dokumentacja
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