ZESPÓŁ SZKÓL W ŻÓŁKIEWCE
Zaburzę 46
22-335 Żółkiewka
tel. 84 683 16 81

Żółkiewka 16.06.2020

Zapytanie Ofertowe na wykonanie instalacji elektrycznej
Zamawiający Powiat Krasnostawski ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw
NIP 564 16 88352, Zespół Szkół w Żółkiewce zaprasza do udziału w postępowaniu
na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu instalacji elektrycznej w czterech
pracowniach mechanizacyjnych w związku z koniecznością zapewnienia właściwego
oświetlenia tj. 500 lx zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012 oraz potwierdzenia
przeprowadzonymi badaniami środowiska pracy w zakresie natężenia oświetlenia.
Prace należy wykonać do 26.08.2020 r.
INFORMACJE OGÓLNE:
1. Zamawiający: Powiat Krasnostawski ul. Sobieskiego 3, 22-330 Krasnystaw NIP
564 16 88 352, Zespół Szkół w Żółkiewce
2. Strona www zamawiającego: www.zspzolkiewka.pl
3. Adres poczty elektronicznej: zspzolkiewka@op.pl
4. Tel. +48 846831681
5. Osoba upoważniona do kontaktów: Stanisław Rogalski, Tel. 603112585
6. Data upublicznienia ogłoszenia: 16.06.2020r.
7. Miejsce publikacji ogłoszenia: szkolna strona internetowa www.zspzolkiewka.pl
w zakładce BIP
8. Termin składania ofert: 23-06-2020 r. do godz. 1200

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę złożyć należy do dnia 23.06.2020r. do godz. 1200
1. osobiście - w sekretariacie Zamawiającego Zespół Szkół w Żółkiewce, Zaburzę 46,
22-335 Żółkiewka w dni robocze w godzinach pracy, 8 00 -15 00 . w kopercie
z dopiskiem „Zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji elektrycznej"
2. za pośrednictwem poczty lub kuriera - na adres: Zespół Szkół w Żółkiewce,
Zaburzę 46, 22-335 Żółkiewka (decyduje data wpływu do Zamawiającego),
w kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji elektrycznej"
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dostarczenie oferty
na wskazane miejsce i we wskazanym terminie odbywa się na koszt i ryzyko

Wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez
siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed
upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.
OGŁOSZENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.
Oferty zostaną rozpatrzone dnia 23.06.2020. o godz. 1400

