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 Zapytanie Ofertowe na: 
 

1. Wymianę  drzwi - 2 szt.  od strony zachodniej w budynku głównym,  
2. Malowanie korytarza w budynku głównym II p. 
3. Malowanie ścian, cyklinowanie i lakierowanie parkietu w s. 71 

dla 
Technicznych Zakładów  Naukowych im. gen. Wł. Sikorskiego,  

 Częstochowa, ul. Jasnogórska 84/90 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu Ustawy 

,,Prawo zamówień publicznych”. 

  

II. ZLECENIODAWCA  

 

Techniczne Zakłady  Naukowe  im. gen. Wł. Sikorskiego Częstochowa,           

  ul. Jasnogórska 84/90, 

  

  
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych do budynku głównego      

od strony zachodniej /wejście do szatni szkolnej/ wraz z robotami 

towarzyszącymi w ilości – 2 szt. 

2. Odnowienie przez pomalowanie ścian  korytarza II p.  oraz klatki 

schodowej / półpiętro/   o pow. do malowania  ok. 930 m2 wraz z 

balustradą i grzejnikami.  Wykonanie zabezpieczenia listwami 

maskującymi przewodów  - ok. 100 mb. 

3. Malowanie ścian i odnowienie parkietu w s. 71 /materiał zapewnia 

zamawiający/. 

Okres gwarancji: 24 miesięcy 

Termin płatności – 30 dni od daty otrzymania faktury. 

 

  

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
  

Termin realizacji zamówienia:   do dnia 20.08. 2017 roku. 

 

 

 

 

 



 

  

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT 

  
Ofertę na poszczególne zadania   należy złożyć w sekretariacie Technicznych  Zakładów  

Naukowych     im. gen. Wł. Sikorskiego Częstochowa,    ul. Jasnogórska 84/90 do dnia 20.06. 

2017 r. do godz. 10.00, lub przesłać mailem w formie elektronicznej na adres: 

adudek@tzn.edu.pl 
 

 

 

  

VI. KRYTERIA OCENY OFERTY 

  
Jedynym  kryterium oceny oferty jest cena. 

Oferta powinna określać cenę  brutto  za  wybrany  przedmiot zamówienia  wymieniony        

w  p. III. 

Cena podana w ofercie winna obejmować 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 zamówienia ! 

 

 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

  
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 wybrać 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. 

  

 

VIII. OSOBY DO KONTAKTÓW 
  

Andrzej  Dudek   –  z-ca dyrektora  ds. administracyjno-gospodarczych 

e-mail   audek@tzn.edu.pl 

tel. 606239260 

 

mailto:adudek@tzn.edu.pl

