
                                                 Zaproszenia do składania ofert
      ZO/1/2021 z dnia 19.02.2021r.

Zamawiający:
Wrocławski Teatr Lalek
Plac Teatralny 4
50-051 Wrocław

Przedmiot 
zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa środków czystości i chemii gospo-
darczej. dla potrzeb Wrocławskiego Teatru Lalek (specyfikacja -  Załącznik
nr  1  -  FORMULARZ  CENOWY który  zawiera  wyspecyfikowane środki
czystości i chemii gospodarczej).

O  sobą  upoważnioną  do  kontaktu  z    wykonawcami  jest  :  P.  Krzysztof  Nowak
krzysztof.nowak@teatrlalek.wroclaw.pl,
Nieprzekraczalny termin składania ofert - 26 luty 2021r.

Kryterium oceny:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące kryteria: 

 będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami 
określonymi przez zamawiającego w formularzu ofertowym,

 będzie zawierała najniższą cenę.

Miejsce składania 
ofert:

Siedziba Zamawiającego pok. 11 (SEKRETARIAT)
Plac Teatralny 4, 
50-051 Wrocław
mail: sekretariat@teatrlalek.wroclaw.pl

Forma złożenia ofert:  Bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego w godzinach 9.00-15.00 od poniedziałku 
do piątku lub drogą pocztową, przesyłką kurierską;

 Zamawiający dopuszcza składanie ofert z wykorzystaniem środków 
elektronicznych. Ofertę można przesłać w formie elektronicznej na adres: 
krzysztof.nowak@teatrlalek.wroclaw.pl

W przypadku składania ofert drogą elektroniczną forma oferty powinna zapewniać
jej niezmienność. Preferowany format pliku z oferta : pdf bądź jpg.

 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych;

 Ofertę należy złożyć wykorzystując w tym celu FORMULARZ OFERTOWY, którego 
wzór stanowi Załącznik nr. 2 do Zapytania ofertowego z dnia 19.02.2021r. 

Do składanej oferty- FORMULARZA OFERTOWEGO należy załączyć:
1) oryginał  pełnomocnictwa do złożenia oferty lub kopie peł-

nomocnictw potwierdzoną przez radcę prawnego/adwokata
lub notariusza, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika
z innych dokumentów złożonych wraz z  ofertą.  Przyjmuje
się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia rów-
nież  do  poświadczenia  za  zgodność  z  oryginałem  kopii
wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że
z treści pełnomocnictwa wynika co innego;

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewiden-
cji  i  informacji  o działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wysta-
wiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;

3)  Oświadczenie Wykonawcy – wzór Załącznik nr 3 do Zapy-



tania Ofertowego. 
 Zaleca się złożenie oferty w formie uniemożliwiającej jej zdekompletowanie w 1 

egz.

 Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy 
zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub innym 
dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta;

 Ofertę należy opisać w następujący sposób: Postępowanie znak: ZO/1/2021 Oferta
na dostawę środków czystości i chemii gospodarczej dla Wrocławskiego Teatru 
Lalek.

Termin złożenia ofert:
 Oferta powinna wpłynąć do siedziby Wrocławskiego Teatru Lalek 

 w terminie do dnia 26.02.2021r. do godziny 15.00
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu.

Inne postanowienia 

 Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na swojej 
stronie internetowej. 

 Zamawiający dopuszcza wykonanie części przedmiotu zamówienia przy udziale
podwykonawców. Jeżeli Wykonawca będzie powierzał wykonanie części przedmiotu 
zamówienia podwykonawcom, wówczas zakres rzeczowy podzleconych prac 
należy wskazać w formularzu Oferty. 

1) Zlecenie części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie podzleconych prac. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były 
działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników.

2) W przypadku braku wskazania podwykonawcy w ofercie, Zamawiający 
uzna, że wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia 
podwykonawcom.

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez 
podania przyczyny.

 Wykaz załączników: 

Załącznik nr 1 :  Wzór umowy;
Załącznik nr.2:  FORMULARZ OFERTOWY;
Załącznik nr. 3  Oświadczenie Wykonawcy;

                                                                                                                              
Sporządził: Krzysztof Nowak                                                                    Zatwierdził: Janusz Jasiński
                    Kierownik Administracyjny                                                   Dyrektor Naczelny

                                                                                                                       ………………………………………...
                                                                                                                          ( podpis Zamawiającego)
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