Liceum Ogólnokształcące
im. Marsz. St. Małachowskiego
w Płocku
ul. Małachowskiego 1
09-400 Płock

Płock, dnia 18.05.2016 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2016
( dotyczy

zlecenia na wykonanie malowania korytarza i klatki schodowej w Liceum
Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku)

I. ZAMAWIAJĄCY
Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku, ul. Małachowskiego 1,
09-400 Płock, NIP 774-26-78-126,
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac malarskich i remontowych części klatki schodowej i
korytarza na III piętrze w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15 sierpnia 2016 r.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania.
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
- zawierać kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
8 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę: zapis „za zgodność z oryginałem” + podpis.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera, osobiście, poczty na adres: 09-400
Płock, ul. Małachowskiego 1 sekretariat Liceum do 25.05.2016 r. godzina 12:00 wraz z załączoną
kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty,
zaświadczeniem z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłacaniu składek.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 30.05.2016 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty
zostanie ogłoszony dnia 30.06.2016 r. o godzinie 15:00 na stronie internetowej pod adresem
www.malachowianka.plock.org.pl oraz www.bip.zjo.lo.pl
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
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.malachowianka.plock.org.pl
oraz www.bip.zjo.lo.pl
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 – cena 70%
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2 – doświadczenie w wykonywaniu prac/liczba przedstawionych referencji 30%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony
internetowej znajdującej się pod adresem www.malachowianka.plock.org.pl
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Tomasz Rutecki pod numerem telefonu 24 366 36 00 oraz adresem
email: malachowianka@op.pl
IX. ZAŁĄCZNIKI
Opis przedmiotu zamówienia
Wzór formularza ofertowego.
Projekt umowy
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