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ZAPYTANIE OFERTOWE 

o warto ści szacunkowej nie przekraczaj ącej progu (30 000 euro) stosowania ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie ń  publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.907 
z późn. zm.). 

Zamawiaj ący Zespół  Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 5 
im. Króla Bolesława Chrobrego 
91-008 Łódź  ul. Drewnowska 88 
sekretariat(zsr51odz.p1 
te!. 42 654 27 75; tel./fax. 42 654 03 71 

Przedmiot zamówienia Sala lekcyjna - przygotowanie pod łoża ścian i sufitu (skrobanie, 
gruntowanie), po łożenie siatki zbroj ącej na suficie O pow. 56 m2 , 

oraz 	położenie 	gładzi 	gipsowej 	na 	ścianach 	i 	suficie 
o powierzchni ok. 117 m 2  

Miejsce realizacji Usługa będzie realizowana w budynku Zespo łu Szkół  
Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 88 

Termin realizacji Kwiecień  2015 r. 
Forma p łatno ści Przelew - 30 dni 
Kryterium oceny ofert Cena, rzetelno ść  i profesjonalizm wykonania us ługi. 

Cena 	brutto 	stanowić 	będzie 	wynagrodzenie 	ryczałtowe 
Wykonawcy 	za 	realizacj ę 	całego 	przedmiotu 	zamówienia 
i będzie 	obejmować  wszystkie koszty 	i 	składniki 	związane 
z realizacj ą  przedmiotu zamówienia. 
Informujemy, że zaproponowane ceny b ędą  porównane z innymi 
ofertami. 
W toku badania i oceny ofert Zamawiaj ący może żądać  
od Wykonawców wyjaśnień  dotyczących tre ści złożonych ofert. 

Sposób realizacji Bezpo średni kontakt z zamawiaj ącym 
Termin składania ofert 15.04. - 22.04.2015 r. 

Sposób składania ofert Oferty prosimy składać  za pomocą  poczty elektronicznej, faksu 
lub osobi ście w siedzibie Zamawiaj ącego 

Sposób przygotowania Wykonawca mo że złożyć  na dane zamówienie tylko jedną  ofertę . 
oferty Do oferty należy dołączyć  aktualny odpis z właściwego rejestru 

lub aktualne za świadczenie o wpisie do ewidencji dzia łalności 
gospodarczej 	(kserokopia 	poświadczona 	za 	zgodność  
z oryginałem Wykonawcy). 

Łódź, dn. 14.04.2015 r. 
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