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ZAPYTANIE OFERTOWE 

bez stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych 

do zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego, sprzętu  

techniczno-biurowego i akcesoriów komputerowych na potrzeby  

Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury 

 

1. Zamawiający: Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury w Warszawie, ul. Goplańska 42,  

02-954 Warszawa, NIP 5252333270. 

2. Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego, sprzętu  

techniczno-biurowego i akcesoriów komputerowych na potrzeby Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. 

Jana Kiepury 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1. 

4. Termin realizacji zamówienia: 10 dni roboczych od podpisania umowy – w przypadku I i II części,  

                                                 20 dni roboczych od podpisania umowy – w przypadku III części. 

5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe 

wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia: 

Jakub Turoboyski – sprawy merytoryczne 

e-mail: admin@mteatr.pl, tel. 604 422 122  

Karolina Wysocka – sprawy organizacyjno-formalne 

e-mail: karolina.wysocka@mteatr.pl, tel. 609 604 714 

 

6.  Kryterium oceny: cena 95 %, (liczony w następujący sposób: stosunek oferowanej ceny do najniższej) 

okres gwarancji 5 % (liczony w następujący sposób: gwarancja 2 lata (obligatoryjna) – 0 %, 

gwarancja 3 lata – 2 %, gwarancja 4 lata – 3 %, gwarancja 5 lat – 5%). 

7. Sposób przygotowania oferty: Na podstawie przygotowanego opisu przedmiotu zamówienia. Ofertę z 

podaniem ceny w PLN (netto oraz z VAT dla każdej z części) należy sporządzić w języku polskim na 
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formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania. Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

częściowych i przewiduje podział postępowania na 3 części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, 

dwie, lub wszystkie części postępowania. Zamawiający wymaga złożenia oferty na całkowite ilości oraz 

asortyment wyszczególniony w danej części postępowania. Wykonawca na druku Formularza 

ofertowego zobowiązany jest podać dla każdej części łączną wartość netto, wysokość podatku 

VAT, a także wartość brutto oraz określić okres gwarancji i termin realizacji zamówienia. Termin 

związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych. 

8. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 18.04.2019 r.,  drogą elektroniczną: e-mail: 

biuro@mteatr.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego ul. Goplańska 42 w Warszawie. Oferty 

przesłane na inny adres będą odsyłane do Nadawcy bez rozpatrywania. 
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