Zespół Szkół nr 8
ul. 3 Maja 1a, 70-214 Szczecin
tel. + 48 91 4337240

Szczecin, 03.11.2015 r.

Zapytanie ofertowe o cenę 2/11/2015
(dotyczy wymiany tablicy rozdzielczej w Budynku Głównego Zespołu Szkół nr 8)
I. ZAMAWIAJĄCY
Zespół Szkół nr 8
al. 3 Maja 1a, 70-214 Szczecin
NIP: 852-18-73-456
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonie wymiany tablicy rozdzielczej wraz z instalacja elektryczną
na portierni Budynku Głównego Zespołu Szkół nr 8 w Szczecinie.
Prace powinny obejmować:
• wykonanie tablicy rozdzielczej wraz z zabudową bezpieczników i przełączników,
• wykonanie niezbędnej instalacji elektrycznej umożliwiającej podłączenie tablicy wg.
potrzeb,
• wykonanie konserwacyjnej wymiany elementów instalacji przy tablicy,
• likwidacje trzeciej/zbędnej tablicy zasilania strychu.
Usługi stanowiące przedmiot niniejszego zapytania ofertowego muszą być wykonane zgodnie z
przepisami prawa, w tym: Prawa Budowlanego, Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną przez
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz obiektem,
którego dotyczy zapytanie ofertowe przed określeniem ostatecznej ceny za wykonanie zadania oraz
samodzielnie wykonać wszystkie niezbędne pomiary.
Cena netto oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi, tj.: materiałów,
sprzętu, transportu oraz robocizny.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 29 grudnia 2015 r
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową, a w przypadku wersji elektronicznej posiadać nagłówek firmowy,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- określać kwotę netto wykonania usługi
- podpisana przez wykonawcę.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
kierownik@zs8.szczecin.pl , faksem na nr: 91 43 43 721, poczty, kuriera lub też dostarczona
osobiście na adres: al. 3 Maja 1a, 70-214 Szczecin do dnia 13.11.2015 r.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 16.11.2015 r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty
zostanie ogłoszony o godzinie 15:00 w siedzibie Zespołu Szkół nr 8.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium 100% - cena
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony
internetowej znajdującej się pod adresem www.zs8.szczecin.pl
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Zapoznanie się z obiektem, którego dotyczy zapytanie ofertowe, dokumentacją techniczną
oraz programem prac konserwatorskich możliwe po uprzednim umówieniu się telefonicznie
– 91 4337240
Dodatkowych informacji udziela Jakub Pleskacz pod numerem telefonu 91 4337240 oraz adresem
email: kierownik@zs8.szczecin.pl

