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Zapytanie ofertowe

dotyczy  zakupu i montażu wykładziny PCV w sali lekcyjnej i korytarzu szkolnym 

 
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty 
na zakup i montaż wykładziny wielowarstwowej  spełniającej warunki określone w Dyrektywie CPD 
89106/EWG i zgodne z norma EN 1441:2004 (kolory do uzgodnienia). 

Zamawiający:
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku ul 1 Maja 11
NIP: 774-26-62-473
Tel. 24/2624015
Fax 24/2624015
www.sp6plock.pl.
e-mail: sekretariat@sp6plock.pl
 
Przedmiot zamówienia :

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż wykładziny PCV na:
 Korytarz – 103,60  m2
 Schody– 1,54m x 0,44 x 23 szt.= 15,58 m2
 2,00 m  x 0,43 x 7 szt.= 6,02
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 Cokoły 58,1m  x 0, 2 = 11,62 m2
 Ściany – ( paski 40 cm ) – ok. 60 mb
 Salę lekcyjną – 38,5 m2

3.Wymienione prace muszą być zgodne z przedstawioną wizualizacją oraz z zasadami sztuki 
  budowlanej.

4. Okres gwarancji na w/w prace - wynosi min. 12 m-c.

Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Oferta  powinna  być  przesłana  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  na  adres e-mail: 

sekretariat@sp6plock.pl, faxem na nr 24/262 40 15, pocztą, kurierem lub też dostarczona 
osobiście na adres Szkoła Podstawowa nr 6 im Druha Wacława Milke ul. 1 Maja 11 09-402 Płock.

2. Ocena ofert zostanie dokonana  19 kwietnia 2013 roku, a wyniki i wybór najkorzystniejszej 
oferty  zostanie  ogłoszony  o  godz.  12:00  w  siedzibie  zamawiającego  oraz  na  stronie 
internetowej pod adresem www.sp6plock.pl.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.sp6plock.pl.

Kryterium oceny ofert: najniższa cena.

Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 9 sierpnia 2013 roku.

Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego:
Danuta Brudnicka
Tel. 24/2624015
e-mail: sekretariat@sp6plock.pl

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku

Katarzyna Fabiszewska

http://WWW.sp6plock.pl/
http://WWW.sp6plock.pl/
mailto:sekretariat@sp6plock.pl

