
Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Usługi

malowanie sali lekcyjnej

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH NR 1

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000183503

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: al. Mickiewicza 5

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 31-120

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.4.7.) Numer telefonu: 124226443

1.4.8.) Numer faksu: 126343046

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zsm1@mjo.krakow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zsm1.krakow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00502191

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-12-16

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

malowanie sali lekcyjnej

3.2.) Rodzaj zamówienia: Usługi

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: wykonanie usługi malowania ścian i sufitu Sali lekcyjnej nr 49

3.5) Kod waluty: PLN

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2022-12-21 12:00

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi malowania ścian i sufitu Sali lekcyjnej nr 49
2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
CPV 454421100-8 : Roboty malarskie
3. Zakres prac malarskich
a) przygotowanie ścian i sufitu do prac malarskich
a) malowanie farbą emulsyjną sufitu – 63 m2
b) malowanie farbą emulsyjną ścian – 75 m2
c)malowanie farbą olejną lub równoważną lamperii – 50 m2
d) malowanie stolarki drzwiowej – 4 m2 
podane parametry mają charakter orientacyjny. Ostateczne rozlicznie prac nastąpi z pomocą protokołu powykonawczego.
Użyte materiały muszą spełniać wymagania norm dopuszczających do użytku w salach lekcyjnych.
4. Termin realizacji zamówienia. 
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Rozpoczęcie z dniem 23.12.2022
Zakończenie z dniem 30.12.2022
5. Termin składania ofert
Ofertę należy złożyć do dnia 21.12.2022 do godz. 12.00
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem: 
a) kanał ePUAP Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie :, (/zsm1/SkrytkaESP) 
b) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: zsm1@mjo.krakow.pl
Uwaga Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na skrytkę ePUAP, skrzynkę e-mail tj. datę i
godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego.
Na załączonym formularzu ofertowym (Załącznik nr 1).
Ewentualne pytania należy kierować na adres: zsm1@mjo.krakow.pl
6. Kryteria wyboru oferty.
Kryterium wyboru oferty jest cena brutto za wykonanie całości zamówienia.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

…………………………………. ………………………
Imię i nazwisko oraz adres Oferenta miejscowość i data

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zapytanie ofertowe malowania Sali lekcyjnej
Oferuję cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia 

Netto ……… zł.
VAT zł
Brutto zł.
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