
Chełm. dnia 5 grudnia 2022 roku

Zespół Przedszkolno— Szkolny
Joanna Gębal
ul. Botaniczna 16, 22-100 Chełm

Zapytanie ofertowe

Zwracam się z zaproszeniem do złożenia swojej oferty w zapytaniu ofertowym na zakup
ościeżnie i skrzydeł drzwiowych w łazienkach i kuchni Przedszkola Niepublicznego
z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie.

1. ZAMAWIAJĄCY

Zespół Przedszkolno — Szkolny prowadzony przez Joannę Gębal

tel. 82 563 14 59

Il. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup ościeżnic i skrzydeł drzwiowych w łazienkach i

kuchni Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM”w Chełmie.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

a). Zakup ościeżnie stalowych dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych malowane
dwukrotnie typuFDI ilość 6,

b). Zakup skrzydeł drzwiowych płytowych jednodzielnie szklonycho powierzchni1,6m?
oszklonychszybą o powierzchni 0,2 m? ilość 9,60 m?.

TII. Istotne warunki zamówienia:

1) Wykonawcy ponoszą koszty związanez przygotowaniem oferty.

2) Zamawiającynie dopuszcza wykonywania zamówienia przez podwykonawców.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 19.12.2022 r. do 31.12.2022 r.



V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę do niniejszego zapytania.

Oferta powinna by

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia.

- zawierać adres lub siedzibę oferenta. numer telefonu /fax, e-mail, numer NIP

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć wsiedzibie Zamawiającego ul. Botaniczna 16, 22-100 Chełm, lub
wysłać drogą mailowąna adres: pn4Qdata.pl do dnia 13.12.2022 r.

2. Ocena ofer zostanie dokonana wdniu 14.12.2022 r. godz. 11:00, a wyniki i wybór
najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszonyniezwłocznie na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem: www.przedszkolerazem.pl
zakładka oferty

3. Ofertyzłożone po terminienie będą rozpatrywane.

4.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert

VII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

— najniższa cena

zgodność materiałówz przedstawioną specyfikacją w zapytaniu ofertowy.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentówza pośrednictwem
strony internetowej znajdującejsię pod adresem www.przedszkolerazem.pl zakładka oferty

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela sekretariat przedszkola pod adresem: prn4Qldata.pl

DYREKTO


