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Warszawa, dnia 18.01.2022 r.  

 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  

w postępowaniu na dostawę energii elektrycznej do  
Teatru Lalek Guliwer w Warszawie  

 

 
 

1. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM 

Teatr Lalek Guliwer z siedzibą w Warszawie, ul. Różana 16, 02-548 Warszawa, instytucja 
artystyczna, samorządowa instytucja kultury Miasta Stołecznego Warszawy, osoba prawna 
zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Urząd Miasta st. Warszawy pod 
numerem RIA/123/85, NIP: 525-000-96-48, REGON 000277687, www.teatrguliwer.pl, 

 tel. 22 843-16-76, e-mail: info@teatrguliwer.pl 

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

Teatr Lalek Guliwer zwraca się z pytaniem ofertowym o cenę sprzedaży 1 KWh energii czynnej  
i biernej dla Teatru. Punkt poboru: Teatr Lalek Guliwer, ul. Różana 16, 02-548 Warszawa. 

Posiadamy 3 przyłącza: 1 z nich mają grupę taryfową C 21 (siedziba teatru) i dwa C11 (neon  
i stolarnia) napięcie znamionowe: 0,23/0,4 kV 

Moc umowna: 80 kW; 

Zapotrzebowanie na energię wynosi w sumie 65.000 kWh rocznie; 

Okres umowy sprzedaży energii elektrycznej od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. 

Prosimy o informację czy i w jakiej wysokości wynoszą kary związane z mocą umowną. 

 

Osoba udzielająca informacji: Specjalista ds. obsługi administracyjno-gospodarczej:  
p. Ewa Husarzewska 539-695-898, e.husarzewska@teatrguliwer.pl 

  
3. KRYTERIA  WYBORU 

Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:   

Cena - 100% 

http://www.teatrguliwer.pl/
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Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która będzie spełniać wymogi niniejszego 
zaproszenia, a cena realizacji zamówienia będzie najniższa spośród złożonych ofert.  

 

4. FORMA OFERTY 

Wymagana forma złożenia oferty: 

pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@teatrguliwer.pl 

 

5. TERMIN PRZESŁANIA OFERTY  

Prosimy o przesłanie oferty  w terminie do dnia 21.01.2022r. do godz. 16.00 

 

6. RODO 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informacja o zasadach przetwarzania 
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych będzie 
zawarta w umowie. 
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