
wrocławski teatr lalek

Wroctaw,03.01.2019 r.

Zapytanie ofertowe
(dotyczy zamówienia d ru ku handtowych materiałów reklamowych na potrzeby

Wrocławskiego Teatru Latek)

l. zAMAWlArĄcY
Wrocławski Teatr La[ek, P[ac Teatralny 4, 50-051 Wrocław
tet.711335 49 01,fax71llls ąg 05, NlP:896-000-53-25, REGoN:000 278 936
www.teatrla[ek.wroclaw.p[, (godziny pracy od poniedziałku do piątku 8:00-16:00)

ll. oPls PRZEDMIoTU ZAMÓWENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest druk handtowych materiałów rek[amowych na potrzeby

Wrocławskiego Teatru Lalek. Przedmiot zamówienia stanowi 1 częŚĆ, a szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1,

Przed m iot zamówienia obejm uje:
A) impozycje,
B) naświetlanie,
C) drukowanie z wykorzystaniem surowców Wykonawcy z uwzgtędnieniem wymagań
szczegółowych d ta danego asortymentu,
D) inne usługi związine z drukowaniem, zależne od asortymentu dotyczącego
poszczegó[nych części, a w szczegótności:
-A wydruki proof (zależne od potrzeby na życzenie zamawiającego),
-A. uzgodnienie i wprowadzenie korekty do wydruku proof,
A cięcie,A bigowanie,
A zszywanie,
E) pakowanie,
F) brytowanie - zależnie od rodzaju druku i potrzeby,
G) dostawę gotowych druków do siedziby Zamawiającego.
Projekty graficzne przekazane zostaną Wykonawcy w formie elektronicznej na podany
adres mail [ub ftp w określonym wcześniejformacie.
Wydrukowane materiały zostaną dostarczone na koszt Wykonawcy we wskazane przez
Zamawiającego miejsce, w terminach określonych w zatączniku 1.

Zamawiający będzie zamawiał według swoich rzeczywistych potrzeb i będzie płacił tylko za
zlecone i dostarczone druki.

2.

4.

wrocławski teatr lalek
pl. Teatralny 4, 50-05'l Wrocław
r:71 335 49 01, F: 71 335 49 05

sekretariat@teatrta lek,wrocIaw.p L
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biuro obsługi widza:
ł 71 335 49 11,71 335 49 12

F:71 335 49 13

widownia@teatr[atek.wroc[aw.pI

Rejestr lnstytucji Kultury
Miasta Wroctawia: 21 /94
NlP 896-000-53-25
REGoN 000278936



Oznaczenie wedtug CPV:

Głównyprzedmiot: 7981O000-5 Ustugi drukowania
Dodatkowe przedmioty: 79820000-8 Usługi związane z drukowaniem

79823000-9 Usługi drukowania i dostawy

l I t. l nformacja o zam ówien iach częściorłuych.
Zamawiający nie podzietił zamówienia na poszczególne części i nie dopuszcza składania
ofeńy częściowej.

lV. l nformacja o zamówieniach uzu pełniających.
Zamawiający przewiduje udzietenie zamówień uzupełniających do 20% wartości zamówienia
podstawowego.

V. Informacja o ofercie wariantowej, umowie ramowej i aukcii etektronicznej:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji

etektronicznej.

Vl. TERM|N WYKoNANIA ZAMÓW ENIA
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie na podstawie umowy podpisanej pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą, zgodnie z zapotzebowaniem Zamawiającego, w terminach
okreśtonych w załączniku nr'l, od dnia zawarcia umowy do 31 stycznia 2020 r.

VlI. oPls sPosoBU PRzYGoToWANlA oFERTY
oferent powinien stworzyć ofertę na formularzuzałączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NlP,
- podpisana czytelnie przez osobę upoważnioną w KRS.

Vlll. MlErscE oRAz TERMIN SKŁADANIA oFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:

sylwia.gorzak@teatrlatek.wroclaw.pl tub też dostarczona osobiście na adres: Wrocławski
Teatr Lalek, P[ac Teatralny 4, 50-051 Wrocław/ SEKRETARIAT do dnia tł.Ot.2o19 t. do godz.
15.30 wraz zzałączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców tub zaŚwiadczenia z
ewidencji działatności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż szeŚĆ

miesięcy przed datą złożenia oferty.
2. ocena ofert zostanie dokonana w dniu 16.01,2019 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej

oferty zostanie ogłoszony do godziny 15:00 na stronie internetowej pod adresem
www.teatrla [e k.wroclaw. p t.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.



4.
5.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić tub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaŚnień
dotyczących treści złozonych ofert.

lx. ocENAoFERT
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących

- Cena 100%
2. Wykonawca może zaproponować tytko jedną cenę i nie może
prowadzonego postępowan ia.

)C DoDATKoWE lNFoRMAcrE
Dodatkowych i nfo rmacji dotyczących:
a) materiałów reklamowych udziela Sytwia Gorzak tet. 711335 49 08,

sylwia.go rza k@teatrlaIe k.wroclaw. p [,

b) procedury zamówienia udziela Krzysłof Nowak, tet. 711335 49 40,
krzysztof. n owa k@teatrla [e k.wroclaw. p [.

xl. zAączNlK!
Zat.1 ( WTL_specyfikacja materialow reklamowych_2019.xts)

kryteriów:

jej zmienić w toku

WRocŁAWsKl TEATR t ALEK
pl. Teatrałny 4, 50-051 Wrocław
tel.713441216, fax 71 33il905
Rąon 000278936, NlP 696_000-53-25

DYREKTO&NACZELNY


