
OGŁOSZENIE z dnia 30.11.2020r. 

o przyjmowaniu ofert na malowanie korytarza Zespołu Szkół Hotelarsko – 

Turystycznych w Zakopanem przy ul. Partyzantów 1/5”  

w formie zapytania o cenę 

1. Nazwa i siedziba jednostki Sprzedającego: 

 Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych  im. Władysława Zamoyskiego, ul. Partyzantów 1/5,  

34-500 Zakopane 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia postępowania: 

Rozstrzygnięcie i wybór oferty nastąpi w ZSHT w dniu 04.12.2020r. o godz. 1230 w pok.19.  

3. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się z zakresem robót: 

Z zakresem robót  można zapoznać się do dnia 04.12.2020r. (codziennie w dni robocze  

w godz. od 800 do godz. 1400 w ZSHT). Szczegółowe informacje można uzyskać w ZSHT pod 

nr tel. 793934797, e-mail: r.morawski-rapacz@zsht.pl 

4. Podstawowy zakres robót: 

 Zeskrobanie starej farby ze ścian i sufitów 

 Uzupełnienie ubytków gładzią gipsową 

 Malowanie ścian i sufitów 

 Malowanie grzejników 

 Demontaż i montaż tablic informacyjnych i gablot 

 Demontaż starych karniszy 

 

5. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 

Zakończenie: do dnia 08.01.2021r. 

6. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca; 

Oferty cenowe należy składać  osobiście w siedzibie ZSHT pok. 19 (sekretariat szkoły) ul. 

Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane lub mailowo na adres: sekretariat@zsht.pl 

 Termin składania ofert upływa w dniu 04.12.2020r. o godz. 1200. 

 Oferent składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 14 dni. 

7. Zastrzeżenie, że organizatorowi przysługuje prawo rezygnacji z zamówienia bez 

wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn; 

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia bez wybrania którejkolwiek z 

 ofert, bez podania przyczyn. 



8. Informacja dodatkowe: 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

 została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu, 

3. O odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie oferenta. 

4. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, Zamawiający 

decyduje o wyborze miedzy tymi oferentami. 

9. Termin zawarcia umowy sprzedaży. 

Umowa sprzedaży zostanie podpisana z nabywcą w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia 

zatwierdzenia protokołu z przebiegu postępowania przez kierownika jednostki. 

  

    Dyrektor ZSHT 

 

mgr Zdzisław Króżel 

 

 


