Koniecpol, 5.06.2019r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu zwraca się z uprzejmą prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na :

Zakup i dostawa farb oraz gruntu do malowania pomieszczeń
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 EURO.
Zgodnie z art.4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz.U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:
- 140 litrów farby - lateksowej białej odpornej na zmywanie do malowania sal
lekcyjnych posiadającej atest PZH, w opakowaniu po 10L,
- 70 litrów farby - emalii akrylowej matowej białej do malowania lamperii w salach
lekcyjnych posiadającej atest PZH, w opakowaniu po 5L,
- 70 litrów farby - emulsja hydrofobowa w kolorze plamoodporna do malowania sal
lekcyjnych oraz na korytarzach posiadającej atest PZH, w opakowaniu po 5L,
- 70 litrów farby – emalia akrylowa matowa w kolorze odporna na wielokrotne
zmywanie i szorowanie do malowania lamperii w salach lekcyjnych oraz na
korytarzach posiadającej atest PZH, w opakowaniu po 5L.
-

60

litrów gruntu głęboko

penetrujący,

szybkoschnący.

Przeznaczony do

powierzchniowego wzmocnienia wszystkich nasiąkliwych podłoży, opakowanie po 5L,
posiadający atest PZH
- 90 kg gruntu do niechłonnych podłoży o dużej przyczepności do podłoży
mineralnych, posiadający atest PZH
2. Sprzedawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu
zamówienia.
3. Sprzedający udzieli 18 miesięcznej gwarancji (przydatności w/w wyrobów do użycia)
4. Sprzedający załączy katalog kolorów do oferty w celu wyboru odpowiedniego koloru przez
Zamawiającego.
II. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu
ul. Armii Krajowej 26
42 – 230 Koniecpol
I piętro, pokój nr 42 ( sekretariat ) tel./fax - 34 3551 839
zszkol@o2.pl

III.TERMIN SKŁADANIA OFERT :
Ofertę cenową wg załączonego wzoru (załącznik nr 1) prosimy złożyć w formie pisemnej
w zamkniętej kopercie do dnia 14 czerwca 2019r. do godz. 10:00.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 14 czerwca 2019r. o godzinie 10:30.

IV. Kryterium oceny ofert – najniższa cena.
1. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Sprzedawca, który zaoferuje wykonanie
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego i zaoferuje najniższą cenę.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Sprzedawcę zamieszczając
zawiadomienie na stronie internetowej szkoły www.zszkol.pl
3. Na teren Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych jest możliwość wjazdu samochodów
dostawczych.
V. Termin realizacji zamówienia.
Termin realizacji zamówienia upływa z dniem 28 czerwca 2019r.

V. ZAŁĄCZNIKI:
1. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1
2. Oświadczenie Załącznik Nr 2
3. Projekt umowy - Załącznik Nr 3
UWAGA:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienie postępowania bez podawania przyczyn.

