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Warszawa, 11 maja 2021 r.  

 

 

       

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

  
Teatr Lalek GULIWER z siedzibą w Warszawie (02-548), ul. Różana 16, wpisany do Rejestru Instytucji 
Kultury pod numerem RIA/123/85,  instytucja artystyczna, osoba prawna, NIP 5250009648, zwraca 
się z zapytaniem dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest: 
 

„Sukcesywne – przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy – świadczenie usług z zakresu 
służby bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z art. 23711 Kodeksu Pracy oraz zabezpieczenia 

przeciwpożarowego”. 
  

1. Szczegółowy zakres usług objętych przedmiotem udzielanego zamówienia zawarto w załączonym 
do niniejszego Zaproszenia wzorze umowy – Załącznik nr 1.  

2. Wymogi dotyczące złożenia oferty. 

Wykonawców zainteresowanych realizacją przedmiotowego zamówienia prosimy o złożenie oferty  
w terminie wskazanym w pkt. 3 poniżej. Składając ofertę można wykorzystać wzór formularza oferty 
stanowiący Załącznik nr 2. 

3. Termin przesłania oferty 

W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia,  prosimy o przesłanie oferty 
e-mailem na adres: info@teatrguliwer.waw. pl  najpóźniej do dnia 18 maja 2021 r.  do godz. 1400. 

4. Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty.  

Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie brał pod uwagę jako kryterium wyboru 
najkorzystniejszej oferty – cenę realizacji przedmiotowego zamówienia.  

Oceny ofert dokona powołana Komisja. O wynikach pracy Komisji Zamawiający poinformuje 
wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty. Zamawiający przewiduje, że wybór wykonawcy zostanie 
przeprowadzony w terminie do 7 dni od upływu terminu składania ofert.  

Ofertę może złożyć wykonawca, który wykaże doświadczenie w realizacji usług objętych przedmiotem 
zamówienia w instytucjach kultury. Wykazane doświadczenie musi obejmować minimum 12-
miesięczne sukcesywne świadczenie usług zgodnych z zakresem przedmiotowego zamówienia.  

 

 

Dyrektor 
Robert Drobniuch 
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Załącznik nr 2 

FORMULARZ  OFERTOWY      

           

......................................, ................................ 
miejscowość   data   
 
 
 
NAZWA I ADRES WYKONAWCY: 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
TELEFON……………….……………….…..E-MAIL……………………………………... 
REGON:………………………………….…  NIP: ………………………...………………… 
 

         Teatr Lalek GULIWER 

Ul. Różana 16 

02-548 Warszawa 

 
 W odpowiedzi na otrzymane Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na „Sukcesywne – przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy – 
świadczenie usług z zakresu służby bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z § 23711 Kodeksu 
Pracy oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego”, przedkładamy niniejszą ofertę informując 
jednocześnie, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Zaproszeniu do złożenia oferty 
jako wyłączną podstawę procedury udzielenia zamówienia publicznego. 

 

OFERTA 

 
Cena realizacji przedmiotu zamówienia określonego w Zaproszeniu do złożenia oferty w okresie 

miesięcznym wynosi: ………..…… zł. (słownie złotych: ………….. brutto, w tym podatek VAT ………..zł. 

(słownie VAT: ………………….. zł.).  

 

 

 

 

 

Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w obrocie prawnym:  

............................................................. 

 


