
Zaproszenia do składania ofert
ZO/A/9/2019 z dnia 27.05.2019r

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

Przedmiot 
zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: 
1. Remont  posadzki tarasu na I  piętrze  przy Dużej  Scenie (rzut  architekto-

niczno-budowlany rys. 005 poz.127)
2. Naprawa tynków zewnętrznych z malowaniem na tarasie pomiędzy Salą ko-

lumnową i Sceną Letnią (rzut architektoniczno-budowlany rys. 004 poz.10,
19, 20).

zgodnie ze specyfikacją załącznik nr 1a – przedmiar robót oraz rzutami architek-
toniczno –budowlanymi stanowiącymi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania
Osobą upoważnioną do kontaktu z    wykonawcami jest: sprawy merytoryczne-P.
Krzysztof Nowak krzysztof.nowak@teatrlalek.wroclaw.pl, sprawy techniczne-P.
Stefan Gajda biwgajda@poczta.onet.pl
Nieprzekraczalny termin wykonania zamówienia:
1. prace remontowe – od 15.07.2019 do 16.08.2019r,
2. odbiór prac remontowych – nie później niż do 19.08.2019r.

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.

 Kryterium,  którym  będzie  się  kierował  Zamawiający  przy  wyborze  oferty
najkorzystniejszej w odniesieniu do Wykonawców spełniających warunki udziału w
postępowaniu:

LP Nazwa kryterium Znaczenie

(%)

Maksymalna liczba punktów
możliwych do uzyskania w da-

nym kryterium

1 Cena 100 100

Opis kryterium „Cena", którym będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty 
oraz sposób oceny ofert.

CENA:
Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w skali 0-100 pkt według następują-

cych zasad:
Kryterium:  C, waga kryterium: 100 %:

                                Cmin
Ilość punktów = ----------- x 100 x 100 %

                                Cb
Cmin – najniższa cena brutto w złożonych ofertach

Cb – cena brutto badanej oferty
100 – max ilość pkt.

100 % - waga kryterium ceny

 Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość 

punktów.



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
załącznik nr 1, którego integralną częścią jest Załączniki nr 1a Przedmiar robót i
Załącznik nr 3 Wzór umowy  .

Do składanej oferty- FORMULARZA OFERTOWEGO należy załączyć:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i
informacji  o  działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  wystawiony nie wcze-
śniej niż 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2)  Oświadczenie Wykonawcy – wzór Załącznik nr 2 do Zapytania
Ofertowego.

3) Pełnomocnictwo do złożenia oferty, jeżeli dotyczy
4) Karty katalogowe i certyfikaty produktu – płytki – który zostanie

użyty do realizacji zadania zgodnie z załącznikiem nr 1a Przed-
miar robót – pkt.7

 Zaleca się złożenie oferty w formie listowej lub elektronicznej uniemożliwiającej
jej zdekompletowanie w 1 egz.

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

Termin złożenia ofert:

 Oferta powinna wpłynąć do siedziby Wrocławskiego Teatru Lalek w terminie  do
dnia 10.06.2019 do godziny 12.00. 

O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu.

Inne postanowienia 

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez
podania przyczyny.

 Zamawiający  przewiduje  wynagrodzenie  ryczałtowe  za  realizację  zamówienia,
zgodnie z warunkami umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do zaproszenia

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 Wykaz załączników: 
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy;
Załącznik nr 1a Przedmiar robót
Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy;
Załącznik nr 3 Wzór Umowy
Załącznik nr 4 Rzuty architektoniczno-budowlane
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	Zaproszenia do składania ofert

