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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie 

zaprasza do złożenia oferty malowanie sali lekcyjnej 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

 Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków , NIP: 676 
101 37 17, Reprezentowana  

przez Barbarę Szymoniak, Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie działającego na 
podstawie pełnomocnictwa nr 212/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 września 2016 roku  

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.  

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. 
 


