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Warszawa, 26 kwietnia 2022 r.  

 

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY    

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  

 

„Remont pomieszczeń sanitarnych”  

 

 

 

 

Postępowanie NIE jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U z 2021 r., poz. 1129 ze zm.). 

 

                                                                                                                                        Zatwierdziła:  
Ewa Pawlak, zastępczyni dyrektora Teatru Lalek Guliwer 
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Informacja o Zamawiającym  

 

Teatr Lalek GULIWER 

ul. Różana 16, 02-548 Warszawa 

www.teatrguliwer.pl  

tel. 22 845-16-76 

e-mail:  info@teatrguliwer.pl 

 

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: p. Ewa Husarzewska, tel. 539-695-898, 
e.husarzewska@teatrguliwer.pl 

Wszelkie spory związane z udzieleniem zamówienia rozstrzyga Zamawiający. Koszty związane z udziałem 
w prowadzonej procedurze pokrywa Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia bez względu na 
wynik prowadzonej procedury. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania  
z powodów wskazanych w decyzji o unieważnieniu prowadzonej procedury.  

 

I. Przedmiot zamówienia  
 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych Teatru  

w zakresie wskazanym w załączonym do niniejszego Zaproszenia przedmiarze. 

2. Wymogi odnośnie do realizacji i zakresu prac remontowych określa projekt stanowiący załącznik 

do niniejszego Zaproszenia.  

3. Wykonawca zobowiązany jest przy prowadzeniu prac do uwzględnienia wewnętrznych przepisów 
bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Teatru, w tym przepisów BHP. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot i uwzględni fakt, iż prace wykonywane są 
w obiekcie użyteczności publicznej, w którym przebywają dzieci.  

5. Kontrola jakości wykonanych robót będzie prowadzona przez Zamawiającego z uwzględnieniem 
wymogów opisanych w załącznikach do niniejszego Zaproszenia.  

6. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 
 

1) Zastosowane materiały muszą posiadać Aprobatę Techniczną oraz uzyskać akceptację 
Zamawiającego. 

2) Gwarancja - na wykonane prace i dostarczone materiały Wykonawca zobowiązany 
będzie udzielić co najmniej 36 miesięcznej gwarancji.  

3) Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 90 dni kalendarzowych od daty podpisania 
umowy. 

II. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu 
 

http://www.teatrguliwer.pl/
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1. Wykonawców zainteresowanych realizacją przedmiotowego zamówienia prosimy o złożenie 
oferty w terminie wskazanym w pkt. III.  

2. Przesłana oferta powinna zawierać co najmniej: 
1) wypełniony formularz oferty – zgodny z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego 

zaproszenia, 
2) sporządzony kosztorys ofertowy zgodny z przekazywanym przez Zamawiającego 

przedmiarem, 
3) dokumenty przedstawiające referencje podmiotu składającego ofertę.  

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji doprecyzowujących zakres 
oferty. 

 
III. Termin przesłania oferty 
 

Prosimy o przesłanie oferty do siedziby Zamawiającego (e-mail: e.husarzewska@teatrguliwer.pl)  
w terminie do 10 maja 2022 r. do godz. 10.00. 

 

IV. Wzór umowy 
 

Zamawiający w załączeniu do niniejszego Zaproszenia przekazuje wzór umowy. 

 

V. Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty.  
 

Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie brał pod uwagę jako kryterium wyboru najkorzystniejszej 
oferty – cenę realizacji przedmiotowego zamówienia oraz wykazane w ofercie doświadczenie 
Wykonawcy. 

 

Oceny ofert dokona powołana Komisja. O wynikach pracy Komisji Zamawiający poinformuje wszystkich 
wykonawców, którzy wezmą udział w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

 

 

VI. Załączniki  
 

Załącznik 1: Wzór formularza oferty 

Załącznik 2:  Wzór umowy 

Załącznik 3:  Przedmiar robót  

Załącznik 4:  Rzut pomieszczeń  

Załącznik 5:  Rzut pomieszczeń, aranżacja instalacji elektrycznej. 

Załącznik 6: Informacja dot. kalkulacji oferty  
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