
ZAPYTANIF OFERTCIWE

I POSTANOWIENIA OGÓIHE

Zapytanie ofertowe [wartość zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

2OO4 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U, z 2075 r., poz.2164 ze zm.)].

l! zLEcENIoDAlrycA
Teatr Muzyczny w Lublinie
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin
NlP: 712-010-5ż-31

III OPIS PRZEBMIOTU UAMÓWIENIA
l. Przednriotem zamÓwienia jest,}ilykonanie u§łLjgi przygotowania podłoza zgodne§CI z instruk-

cją uzfikowania przekazaną przez wykonawcę/ czyszczenia oraz olejowania parkietu przemy-
§łOw€go w pomie§zczeniach TeaŁru Muzycznego w Lublinie o powierzchni 1017,00 m2,

2. Zakres prac obejmuje równiez przygotowanie pomieszczeń do olejowania
3. Zamawiajęcy nie dopŁlszcza mozlilt,OŚci składania ofeń częściowych i wariantowych.
4. Okres gwarancji na powłokę ołejowaną podłogi: 6 miesięcy, licząc od dnia wykonania usługi,

!V T§RMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Termin realizacjizamÓwienia: od dnia 28 listopada 2al7r, do dnia 15 grudnia 201,V roku.

V oPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W PO§TĘPOWANIU
l. 0 udzielenie zamówienia rnogą ubiegać się Oferenci, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej;
§pełnienie w/w warunku oceniane będzie na podstawie załączonego aktualneEo odpisu z właściwego
Ęestru, albo aktuainego zaŚwiadczenia o wpisie do ewidencji działalnosci gospodarezej,
b} posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
Spełnienie w/w warunku oceniane będzie na podstawie dołączonego wykazu wykonanych usług reno-
wacji podłóg drewnianych, polegających na cyklinowaniu/ olejowaniu, lakierowaniu w okresie 1 roku
kalendarzł:wego w§ załączonego wzoru,

ż. Oferenci ubiegający się o udzieienie zamówienia mogą dokonać we własnym zakresie, pomia-
rów i oceny powierzchni przerłidzianej do czyszczenia,

3. Z ubiegania się o zamówienie wyklucza się wykonawców, którzy:
a) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego
postępowanla,
b) nie złozyli dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, ałbo którzy złożyli wymagane
przez zamawiającego d oku me n Ę zawierąą ce błędy"

l. Zamawiająry odrzuca ofeńę jezeli:

a} treŚć nie odpowiada treści zapytania ofeftowego,
b) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadornienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
c) jest nieważna na podstav,:ie adrębnych przepisów.

l. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
2. Ocena spełnienia warunkćw udziału w postępowaniu dokorrywana będzie w oparciu o rJoku-

nlenĘ złozone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku Eranicznego *

spełnia/nie spełnia.

W WYKAZ DoKUMENtów, JAKIE lłł:ł DosTARczYĆ WYKoNAWCY W CELU Po-
TWIERDZE NIA §PEŁNI EI!łIA WARU N Kot v uDzIAŁU W Po§TĘ POWANI L,

l. Aktualny odpis z właŚciwego Ęestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji dzia-
łalności gospodarczej,

2. Wykaz usług renowacji podłóg drewnianych, polegających na cyklinov,ianiu i lakierowaniu w
okresie ostatniego roku przed upływem terminu składania ofert, a jezeli okres prowadzenia
działalnościjest krótszy - w tym okresie.

-$o"nr



VII TERMIN§KŁADANIAOFERT
l . Ofertę nalery złożyć w sekretariacie Teatru Muzycznego w Lublinie do dnia 24 listopada 2017

r, dc godz, 14,00 łub przesłaĆ pocztą na adres: 2a-029 Lublin, ł;l. Marii Curie- §kłodowskiej 5 .

derydr:je data wp|ywu
2. OfeĘ złozone po terminie nie będą rozpatrywane,
3. W przypadku ofert przesyłanych pocztą, za ofeĘ złozone po terminie uwaza się ofeĘ dorę-

czone Zarnawiającen"lu po terrninie okreŚlonym w ust,tr,

4. Oferent mozen przed terminem do składania ofert, znrienić lub wycofać ofertę.
VIII KR.YTERIA OCENY OFERT'Y

1. Jedynym kryterium oceny ofeĘ jest cena,
2. Ofeńa powinna okreŚlaĆ cenę netto i brutto {z wyodrębnieni*m naleznego podatku VAT * je-

zeli występuje) za wykonanie usługi polegającej na renowacji 1 m2 powierzchni objętej przed-
miotem zamówienia.

3. Cena podana w ofercie winna obejmowaĆ wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkam! stawianyrni przez Zamawiającego i nrusi być podana w PLN cyfro-
wo i słownie.

4. Cena nie u|ega zmianie przez okres wazności ofeĘ (związania ofeńą).
5. W przypaciku, gdy cena najnizszej ofeĘ przewyzsza kwotę, jaką Zamawiający moze przezna-

czyć na realizację zamówienia dopuszcza się przepł,owadzenie negocjacji i złozenie ofert do-
datkowych. Negocjacje prowadzi się z Wykonawcami, ktarzy złesżyli wazne ofeĘ, Z przepro-
wadzonych neqocjacji sporządza się protokół o przeprowadzonych negocjacjach. Wykonawcy
mogą złaży c ofeĄ dodatkowe,

6. Cena moze podlegać negocjacji przed zavłarciem umowy,
IX INFORMACJE DOTYCZĄCEWYBORU NAJKORZY§TNIEJSZEJ OFERTY

l. O wyborze najkorzystniejszej ofeĘ Zamatviający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioĘ
które, przesłał oferty w ustalonym terrninie,

2. Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyia się od zawarcia umowyl Zamarłiający moze
wybraĆ ofeńę najkorzystniejszą spoŚród pozostaĘch ofert, Wybór najkorzystniejszej ofeĄ nie
zobowiązuje Zarnawiającego do zawarcia umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unier,vaznienia procedury zapytania ofeńowego bez poda-
nia pzyczyny.

X OSOBY DO KONTAKTOW
Zenon Poniatowski - Kierownik działu administracji Teatru Muzycznego w l_ublinie
e-mai l : zenon, poniatowski@lteatrm uzyczny. eu
tel. 81 53ż-76-13,
Za-a29 Lublin, ul" Marii Curie - Skłodowskiej 5

. Dyrektor Naczelny

"sffifrBr#"



Załącznik ds zapytania ofertowegł,,Wykonanie usługi czyszczenia iolejowania parkietu przemysłowe-
go z desek,o powierzchni JOlĄOCI r#

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG REI\OWAC]I PoDŁoG DREWNIANYCFI, POLEGAJĄCYCI-{ NA CLE]OWA-
NlU CYKLINO!Ą/ANIU I LAK]FROWANIU W oKRĘSlt 1 R0KU,

-p. Ęiejsce wykonania )kres realizacji lakres prac tlość zrealizowa-
rych m2


