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Zapytanie ofertowe  

na dostawę tuszy i tonerów na potrzeby Teatru Lalek Guliwer w Warszawie 

  

I.                    ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                                     

 
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  
www.teatrguliwer.pl, tel. 22 845 16 76, e-mail: info@teatrguliwer.pl  

zaprasza do złożenia oferty na: 

Dostawę tuszy i tonerów na potrzeby Teatr Lalek Guliwer w Warszawie.  

  
II.                  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.       Przedmiotem zamówienia jest dostawa tuszy i tonerów, realizowana na rzecz Teatru 
Lalek Guliwer w Warszawie,  

2.       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 (formularz cenowy). 
3.       W ramach zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą 

(najtańszą) ofertę cenową na zamówienie. 

4.      Dostawa tuszy i tonerów realizowana będzie na podstawie umowy zawartej  

z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza cenowo zgodnie z wzorem 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 
  

III.                TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
1)      Planowany termin wykonania przedmiotu zamówienia: maj 2022 r.  

 
IV.                OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Wykonawca powinien przygotować ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do 
niniejszego zapytania.  

 Oferta powinna: 
-        być opatrzona pieczątką firmową, 
-        posiadać datę sporządzenia,  
-        zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, adres email, numer NIP, 

http://www.teatrguliwer.pl/
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-        być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.  

  
V.                  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1.       Oferta powinna być przesłana do siedziby Zamawiającego (adres wskazany w pkt. 1 
Zaproszenia) w terminie do 11.05.2022 r. do godz. 16.00. 

Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty wg. wyboru podmiotu składającego ofertę: w 
formie pisemnej na adres Zamawiającego lub na adres e-mail wskazany w pkt.1 

2.       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
3.       Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 
4.       W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
  
  

VI.              INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie brał pod uwagę jako kryterium wyboru 
najkorzystniejszej oferty – cenę realizacji przedmiotowego zamówienia  
Zamawiający poinformuje uczestników o wynikach postępowania drogą elektroniczną. W tym 
samym terminie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie 
skierowana informacja o terminie zawarcia umowy.  
   
VII.            DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udziela: Ewa Husarzewska (specjalista ds. administracyjno-
gospodarczych) pod numerem telefonu 539-695-898 oraz adresem email: 
e.husarzewska@teatrguliwer.pl. 

  
VIII.                ZAŁĄCZNIKI 
 
1. Wzór formularza cenowego – załącznik nr 1, 
2. Wzór umowy na dostawę tuszy i tonerów – załącznik nr 2, 
3. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 3. 
  
IX.              Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez 

podania przyczyny. 
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