ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
„Wymiana częściowa instalacji elektrycznej w budynku
Ogólnokształcącego ul. Partyzantów 8, 21-300 Radzyń Podlaski.”

I

Liceum

Zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego o wartości nieprzekraczającej, wyrażonej w złotówkach,
równowartości kwoty 30.000 euro.
1. Zamawiający:
I Liceum Ogólnokształcące
ul. Partyzantów 8
21-300 Radzyń Podlaski
Tel/fax 0 83 352 80 28
e-mail: księgowość.lo@pra.pl
NIP 538 102 66 53
Godziny Urzędowania 7.30 – 15.30
2. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami:
Trochimiak Bogdan – kierownik gospodarczy
Tel. 506 505 475
3. Przedmiot zamówienia:
Wymiana instalacji elektrycznej w części budynku szkoły wg posiadanego
projektu.
4. Termin wykonania zamówienia:
14.08.2015r.
5. Wymagania w stosunku do wykonawcy:
Osoby wykonujące i kierujące robotami specjalistycznymi objętymi
przedmiotem zamówienia powinny posiadać stosowne kwalifikacje zawodowe
oraz uprawnienia budowlane.
6. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania,
komputerze lub odręcznie, powinna być czytelna, napisana techniką trwałą
oraz podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania

wykonawcy na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w formie elektronicznej.
7. Miejsce, sposób oraz termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie I Liceum Ogólnokształcącego
ul. Partyzantów 8, 21-300 Radzyń Podlaski.
Na kopercie oferty powinien być umieszczony napis:
I Liceum Ogólnokształcące
ul. Partyzantów 8
21-300 Radzyń Podlaski
Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
Wymiana instalacji elektrycznej w części budynku szkoły.
Nie otwierać przed 10.07.2015r. godz. 10.00.
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 10.07.2015r. do godz. 9.00.
8. Otwarcie ofert
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.07.2015r. o godz. 10.00 w I Liceum
Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim ul. Partyzantów 8.
9. Ocena ofert:
O wyborze oferty decydować będzie cena – za najkorzystniejszą zostanie
uznana oferta z najniższą ceną.
10. Przedmiar robót do odebrania w sekretariacie I Liceum Ogólnokształcącego
w Radzyniu Podlaskim ul. Partyzantów 8.
11. Projekt do wglądu w sekretariacie I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu
Podlaskim ul. Partyzantów 8.

