Zapytanie ofertowe na:
kompleksowy remont kuchni i jadalni Szkoły Podstawowej nr 32 im. Jerzego Dudy- Gracza
w Częstochowie, ul. K. Przerwy- Tetmajera 40

I ZLECENIODAWCA
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza w Częstochowie.
II PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:
1. Modernizacja kuchni i stołówki szkolnej (parter budynku)
- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej
- skucie starej i położenie nowej glazury na ścianach i podłodze
- wymiana 3 futryn i 3 drzwi
- malowanie ścian i sufitów kuchni
- wymiana oświetlenia w magazynku
- demontaż i montaż urządzeo kuchennych i armatury wodnej
- wymiana podłogi w jadalni: demontaż parkietu i położenie wykładziny przemysłowej
na podłożu z dwukrotnej płyty USB
- malowanie ścian jadalni
III TERMIN WYKONANIA ZADANIA:
Termin realizacji zamówienia: do dnia 20.08.2017r.
IV WARUNKI PŁATNOŚCI:
30 dniowy przelew po wystawieniu faktury, po uprzednim dokonaniu robót protokołem
odbioru. Faktura wystawiona na: Gminę Miasto Częstochowa ul. Śląska 11/13 42-217
Częstochowa NIP: 573- 274 -58 -83 dotyczy jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej nr 32
im. Jerzego Dudy- Gracza w Częstochowie reprezentowaną przez Małgorzatę Bokwę Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 32 im. Jerzego Dudy- Gracza w Częstochowie.
V TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę- kosztorys należy złożyd w sekretariacie szkoły do dnia 15 marca 2017r. lub przesład
mailem w formie elektronicznej na adres: sp32czwa@wp.pl.
VI KRYTERIA WYBORU OFERTY
Jedynym kryterium oceny oferty jest cena. Oferta powinna określad cenę brutto za całośd
robót wymienionych w p.II. Cena podana w ofercie winna obejmowad wszystkie koszty
i składniki związane z wykonaniem prac oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Uwaga! Wymaga się przed złożeniem oferty od składającego ofertę sprawdzenia w terenie
warunków wykonania zadania.

VIII UWAGI
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie
podmioty, które dostarczyły oferty w ustalonym terminie. Jeżeli firma, której oferta została
wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrad ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert. Wybór najkorzystniejszej oferty nie zobowiązuje Zamawiającego
do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury zapytania
ofertowego bez podania przyczyny.
IX OSOBA DO KONTAKTÓW
Grażyna Mrożek – zastępca dyrektora, email: sp32czwa@wp.pl, tel. 34 32 313 84

