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Nr ref. postępowania: 1/1/2020/ZP/Zapytanie Ofertowe 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Niniejsze zamówienie realizowane na podstawie wyłączenia z art. 4 d ust. 1 pkt 2 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1843 ze zm.), 

zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na dostawy i usługi z zakresu działalności 

kulturalnej w Nowym Teatrze w Warszawie, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektor nr 

15/2016 z dnia 26.07.2016 roku (dostępny na BIP Zamawiającego pod adresem: 

https://teatrnowy.bip.um.warszawa.pl/menu_przedmiotowe/Przetargi/Zamówienia+publiczne.

htm).  

 

Materiały przekazane w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ) są 

chronione prawami autorskimi. Wykonawcy są uprawnieni do wykorzystania 

przekazanych materiałów jedynie w celu przygotowania oferty. 

Użycie przekazanych materiałów niezgodnie z ich przeznaczeniem umożliwia 

Zamawiającemu dochodzenie roszczeń o naruszenie praw autorskich. 

 

Wszystkie rysunki, zdjęcia itp. znajdujące się w niniejszym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia są poglądowe – wymagają uzgodnień z przedstawicielem Zamawiającego 

i/lub scenografem na etapie realizacji niniejszego zamówienia. 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ruchomego elementu dekoracji w kształcie 

prostopadłościanu (dalej: wagon) do spektaklu pt. „Odyseja”, który to spektakl będzie 

wystawiany w salach teatralnych oraz innych przestrzeniach, także plenerowych (na 

zewnątrz), na terenie Polski i zagranicą. Zamawiany wagon będzie składał się w 

szczególności z, ale nie będzie ograniczony do wieloelementowych konstrukcji wykonanych z 

profili stalowych, blach stalowych, kątowników stalowych, sitaki stalowej, kół kierunkowych, 

drewna, linoleum itp. w postaci ścian, podłogi, drzwi, systemu jezdnego itp. z możliwością 

ich łatwego montażu/demontażu, przenoszenia, ręcznego oraz za pomocą wózka widłowego, 

załadunku/rozładunku na i z samochodu ciężarowego, magazynowania oraz bezpiecznego 

transportu samochodami ciężarowymi z naczepą o maksymalnej długości 13,60 m, szer. do 

2,45 m i wysokości do 2,70 m. Wagon musi być wykonany w sposób modułowy, 

umożliwiający zmianę jego długości zgodnie z wymogami Zamawiającego (szczegóły do 

ustalenia z przedstawicielem Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia). 

Wszystkie skręcane moduły wagonu w miarę możliwości muszą być łączone za pomocą śrub 

o jednakowej wielkości (zgodnej z PN) i kształcie łba. Dopuszczalne natomiast jest użycie 

różnej długości trzpienia. 

Zamówienie obejmuje również szyny stalowe prowadzące (prowadnice) wagonu (2 

komplety), które zostaną umieszczone w podłodze dekoracji. Wykonawca będzie 

zobowiązany do uzgodnienia pozycji i sposobu mocowania szyn prowadzących z 

Zamawiającym, a także skoordynowania prac z Wykonawcą podłogi dekoracji. 

Ponadto zamówienie obejmuje także montaż próbny w warsztatach lub odpowiedniej 

wielkości przestrzeni należącej do Wykonawcy (na żądanie Zamawiającego) oraz nadzór nad 

pierwszym montażem wagonu w siedzibie Zamawiającego lub innym miejscu (przestrzeni) na 

terenie Warszawy wskazanym przez Zamawiającego. Transport wagonu oraz załadunek w 

siedzibie Wykonawcy będzie po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do 

zapewnienia odpowiedniej, profesjonalnej ekipy nadzorującej pierwszy montaż wagonu (co 

najmniej 3 osoby) w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 

Proponowane miejsce i termin montażu w przestrzeni wskazanej przez Zamawiającego to 
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Warszawa (kod pocztowy: 02-513), ul. Madalińskiego 10/16, w dniach od 30 marca do 5 

kwietnia 2020 r. Zamawiający może zmienić miejsce, termin oraz czas w/w montażu bez 

określenia przyczyny. Przy czym termin montażu nie będzie wcześniejszy niż termin 

wykonania wynikający z niniejszego zamówienia. 

Wykonawca pokryje dojazd, pobyt i inne koszty związane z obecnością ekipy montażowej w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca w trakcie montażu próbnego 

zapewni szkolenie i instruktaż montażu/demontażu dla pracowników Zamawiającego oraz 

jeśli będzie taka konieczność, na żądanie Zamawiającego przygotuje pisemną (wraz z 

rysunkami 2D i 3D) instrukcje montażu/demontażu, pakowania, składowania i transportu 

wagonu. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca oznaczy każdy element wagonu zgodnie ze 

wskazówkami Zamawiającego. 

Przed rozpoczęciem oraz w trakcie realizacji (wykonywania) zamówienia, Wykonawca 

będzie zobowiązany na żądanie Zamawiającego, do przedstawiania szczegółowych rysunków 

konstrukcyjnych (wykonawczych) 2D (dwuwymiarowych) i modelu 3D (trójwymiarowego) 

przygotowanych w ogólnie dostępnych formatach (dwg, dxf, PDF, vwx itp.). Wykonawca 

przygotuje rysunki konstrukcyjne powykonawcze w ogólnie dostępnych formatach do dnia 15 

czerwca 2020 r.  Wykonawca nabędzie nieograniczone prawa autorskie do wszystkich 

przekazanych Zamawiającemu przez Wykonawcę materiałów chronionych prawem autorskim 

i przeniesie na Zamawiającego te prawa lub udzieli zgód i zezwoleń w zakresie praw 

autorskich osobistych, zależnych lub innych, wszystko powyższe zgodnie ze wzorem umowy, 

stanowiącej załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.  

Wybrany Wykonawca przedstawi niezwłocznie po zawarciu umowy próbki do akceptacji 

przez przedstawiciela Zamawiającego lub/i scenografa. 

 

Zamówienie obejmuje również niezbędne stalowe palety transportowe o szerokości 1,17 m – 

1,20 m oraz skrzynie transportowe na kółkach itp., służące do składowania magazynowego (w 

magazynie wysokiego składowania) i bezpiecznego przewozu modułów wagonu 

samochodami z naczepą o maksymalnej długości 13,60 m, szer. do 2,45 m i wysokości do 

2,70 m. Dostarczone palety transportowe, skrzynie transportowe itp. muszą zostać wykonane 

w taki sposób, aby można było je załadowywać na i rozładowywać z samochodu za pomocą 

wózka widłowego o nośności nie przekraczającej 2,5 t i długości wideł nie przekraczających 

1,80 m. 

 

Wielkość, wygląd wagonu i jego poszczególnych, opisanych poniżej elementów jest 

przedstawiona na rysunkach i wizualizacjach znajdujących w dalszej części niniejszego 

załącznika. 
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Rys.1 Ściany i wagon - Widok z przodu dekoracji 

 

 
 

Rys.2 Wagon - Widok z boku 
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Rys.3 Wagon - Widok z góry 

 

 

 
 

Rys.4 Wagon - Drzwi zamknięte 
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Rys.5 Wagon - Drzwi otwarte 

 

 

 
 

Rys.6 Wagon – Widok z boku 
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Rys.7 Wagon – Widok z przodu 

 

 

 

 
 

Rys.8 Wagon – Widok z góry 
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Rys.9 Wagon – Drzwi otwarte 

 

 

 

 
 

Rys.10 Wagon – Elementy drzwi 
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Rys.11 Wagon – Moduły podłogi 

 

 

 
 

Rys.12 Wagon – Ramy wewnętrzne 
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Rys.13 Wagon – Elementy składowe 

 

 
 

Rys.14 Wagon – Elementy składowe 
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Rys.15 Wagon – Elementy składowe 

 

 
 

Rys.16 Wagon – Elementy składowe 
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Rys.17 Wagon – Elementy składowe 

 

 

 

 

 
 

Rys.18 Wagon – Wymiary/widok z boku 
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Rys.19 Wagon – Wymiary/widok z przodu 

 

Opis poszczególnych elementów wagonu do wykonania przez Wykonawcę: 

 

I. Ściany boczne wagonu – modułowa konstrukcja stalowa – 2 sztuki: 

• Wysokość ściany 355 cm, szerokość wg rysunku z proponowanym podziałem na mniejsze 

elementy montażowe (rys. 18) - szczegóły do uzgodnienia z przedstawicielem 

Zamawiającego lub scenografem w trakcie realizacji niniejszego zamówienia. 

• Konstrukcja ściany wykonana z profili stalowych połączonych śrubami o jednakowej 

wielkości (zgodnej z PN) i kształcie łba. Dopuszczalne natomiast jest użycie różnej 

długości trzpienia. 

• Konstrukcja ściany pokryta siatką stalową; oczko 80 x 80 mm, grubość drutu 3 mm. 

Sposób łączenia siatki z konstrukcją ściany do uzgodnienia w trakcie realizacji 

niniejszego zamówienia. Wykończenie ściany – malowanie/lakierownie proszkowe 

(rodzaj farby/lakieru, kolor itp. do uzgodnienia w trakcie realizacji tego zamówienia). 

Wykonawca przedstawi niezwłocznie po zawarciu umowy próbki siatki itp. do akceptacji 

przez przedstawiciela Zamawiającego lub/i scenografa. 

 

 
 

Rys. 20 Proponowany kolor (do uzgodnienia) 
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• Całość malowana/lakierowana proszkowo – do uzgodnienia z przedstawicielem 

Zamawiającego lub scenografem w trakcie realizacji niniejszego zamówienia.  

 

II. Ściany przednie wagonu – modułowa konstrukcja stalowa – 2 sztuki: 

 

 
 

Rys. 21 Wagon - Podział ściany przedniej 

 

• Wysokość ściany 355 cm, szerokość wg rysunku (rys. 19) z podziałem na mniejsze 

elementy montażowe (rys. 21) - szczegóły do uzgodnienia z przedstawicielem 

Zamawiającego lub scenografem w trakcie realizacji niniejszego zamówienia. 

• Konstrukcja ściany wykonana z profili stalowych połączonych śrubami o jednakowej 

wielkości (zgodnej z PN) i kształcie łba. Dopuszczalne natomiast jest użycie różnej 

długości trzpienia. 

• Konstrukcja ściany pokryta siatką stalową; oczko 80 x 80 mm, grubość drutu 3 mm. 

Sposób łączenia siatki z konstrukcją ściany do uzgodnienia w trakcie realizacji 

niniejszego zamówienia. Wykończenie ściany – malowanie/lakierownie proszkowe 

(rodzaj farby/lakieru, kolor itp. do uzgodnienia w trakcie realizacji tego zamówienia). 

Wykonawca przedstawi niezwłocznie po zawarciu umowy próbki siatki itp. do akceptacji 

przez przedstawiciela Zamawiającego lub/i scenografa. 

 

 
 

Rys. 22 Proponowany kolor (do uzgodnienia) 

 

 

• Całość malowana/lakierowana proszkowo – do uzgodnienia z przedstawicielem 

Zamawiającego lub scenografem w trakcie realizacji niniejszego zamówienia.  
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III. Drzwi przesuwane w bocznych ścianach wagonu – modułowa konstrukcja stalowa – 

4 sztuki: 

 

 
 

Rys. 23 Drzwi wagonu z systemem przesuwu  

 

• Wysokość drzwi odpowiednia do wysokości ścian (ok. 350 cm), szerokość drzwi 

odpowiadająca szerokości dwóch modułów składowych ściany tzn. szerokość drzwi ok. 

220 cm, ustalona w zależności od rzeczywistej szerokości modułów składowych) z 

podziałem na mniejsze elementy montażowe (rys. 21) - szczegóły do uzgodnienia z 

przedstawicielem Zamawiającego lub scenografem w trakcie realizacji niniejszego 

zamówienia. 

• Konstrukcja drzwi wykonana z profili stalowych połączonych śrubami o jednakowej 

wielkości (zgodnej z PN) i kształcie łba. Dopuszczalne natomiast jest użycie różnej 

długości trzpienia. 

• Konstrukcja drzwi pokryta siatką stalową; oczko 80 x 80 mm, grubość drutu 3 mm. 

Sposób łączenia siatki z konstrukcją ściany do uzgodnienia w trakcie realizacji 

niniejszego zamówienia. Wykończenie ściany – malowanie/lakierownie proszkowe 

(rodzaj farby/lakieru, kolor itp. do uzgodnienia w trakcie realizacji tego zamówienia). 

Wykonawca przedstawi niezwłocznie po zawarciu umowy próbki siatki itp. do akceptacji 

przez przedstawiciela Zamawiającego lub/i scenografa. 

• Kompletny metalowy system do drzwi przesuwnych (prowadnice, wózki jezdne, stopery, 

klikstopery itp.) mocowany do konstrukcji ściany bocznej. Sposób łączenia systemu z 

konstrukcją ściany do uzgodnienia w trakcie realizacji niniejszego zamówienia. 

 

 
 

Rys. 24 Proponowany kolor (do uzgodnienia) 
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• Całość malowana/lakierowana proszkowo – do uzgodnienia z przedstawicielem 

Zamawiającego lub scenografem w trakcie realizacji niniejszego zamówienia.  

 

IV. Konstrukcja (ramy) wewnętrzna (łącząca ściany boczne) – modułowa konstrukcja 

stalowa – 1 komplet 

 

 
 

Rys. 25 Konstrukcja wewnętrzna 

• Wysokość konstrukcji ok. 370 cm, szerokość jednego elementu zbliżona do połowy 

szerokości wagonu tzn. ok. 165 cm - szczegóły do uzgodnienia z przedstawicielem 

Zamawiającego lub scenografem w trakcie realizacji niniejszego zamówienia. 

• Konstrukcja wykonana z profili stalowych połączonych śrubami o jednakowej wielkości 

(zgodnej z PN) i kształcie łba. Dopuszczalne natomiast jest użycie różnej długości 

trzpienia. 

• Wykończenie konstrukcji – malowanie/lakierownie proszkowe (rodzaj farby/lakieru, 

kolor itp. do uzgodnienia w trakcie realizacji tego zamówienia). Wykonawca przedstawi 

niezwłocznie po zawarciu umowy próbki koloru itp. do akceptacji przez przedstawiciela 

Zamawiającego lub/i scenografa. 

 

 
 

Rys. 26 Proponowany kolor (do uzgodnienia) 

 

 

• Całość malowana/lakierowana proszkowo – do uzgodnienia z przedstawicielem 

Zamawiającego lub scenografem w trakcie realizacji niniejszego zamówienia.  
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V. Konstrukcja (rama) podłogi wagonu wraz z podłogą i kółkami jezdnymi – modułowa 

konstrukcja stalowa – 1 komplet 

 
a) Konstrukcja (rama) podłogi: 

 

 
 

Rys. 27 Wagon – podłoga z podziałem na moduły 

• Szerokość konstrukcji ok. 330 cm, długość konstrukcji ok. 1108 cm - szczegóły do 

uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego lub scenografem w trakcie realizacji 

niniejszego zamówienia. 

• Konstrukcja wykonana z profili stalowych połączonych śrubami o jednakowej wielkości 

(zgodnej z PN) i kształcie łba. Dopuszczalne natomiast jest użycie różnej długości 

trzpienia. 

• Konstrukcja z podparciem dla podłogi wykonanej z płyty stolarskiej. 

• Wykończenie konstrukcji – malowanie/lakierownie proszkowe (rodzaj farby/lakieru, 

kolor itp. do uzgodnienia w trakcie realizacji tego zamówienia). Wykonawca przedstawi 

niezwłocznie po zawarciu umowy próbki koloru itp. do akceptacji przez przedstawiciela 

Zamawiającego lub/i scenografa. 

 

 
 

Rys. 28 Proponowany kolor (do uzgodnienia) 

 

• Całość malowana/lakierowana proszkowo – do uzgodnienia z przedstawicielem 

Zamawiającego lub scenografem w trakcie realizacji niniejszego zamówienia.  
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b) Podłoga – 1 komplet 

• Wykonana z formatowanej pod wymiar surowej płyty stolarskiej o grubości 18 mm - 

szczegóły do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego lub scenografem w trakcie 

realizacji niniejszego zamówienia. 

• Podłoga z płyty surowej pokryta linoleum. Dobór i zakup linoleum pozostaje w gestii 

Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zdecyduje się, aby Wykonawca nabył i przygotował 

linoleum, cena zakupu i przygotowania zostanie doliczona do ceny wykonani usługi 

wynikającej z kosztorysu. 

 

c) Koła jezdne – 44 szt. 

• Profesjonalne koła jezdne kierunkowe o nośności co najmniej 350 kg każde, z bieżnikiem 

poliuretanowym, niebrudzącym spawane do konstrukcji podłogi - szczegóły do 

uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego lub scenografem w trakcie realizacji 

niniejszego zamówienia. 

 

d) Koła jezdne stalowe – 4 szt. 

• Profesjonalne koła jezdne stalowe do dużych obciążeń spawane do konstrukcji podłogi - 

szczegóły do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego lub scenografem w trakcie 

realizacji niniejszego zamówienia. 

Uwaga! Wykonawca jest zobowiązany do podania w ofercie producenta, rodzaju i modelu kół 

jezdnych i kół jezdnych stalowych wraz z ich ceną (jako odrębną pozycję w kosztorysie), przy 

czym, jeśli koła proponowane przez różnych Wykonawców będą się różnić, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do nabycia kół we własnym zakresie (wg własnego wyboru) i 

nieuwzględniania ceny kół w cenie łącznej za wykonanie wagonu, która to cena będzie 

podstawą do wyboru najlepszej oferty na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert.  

 

VI. Szyny stalowe prowadzące – 2 komplety 

• Szyny stalowe mocowane w podłodze - szczegóły do uzgodnienia z przedstawicielem 

Zamawiającego w trakcie realizacji niniejszego zamówienia. 

VII. Konstrukcja (rama) sufitu wagonu – modułowa konstrukcja stalowa – 1 komplet 

• Szerokość konstrukcji ok. 330 cm, długość konstrukcji ok. 1108 cm - szczegóły do 

uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego lub scenografem w trakcie realizacji 

niniejszego zamówienia. 

• Konstrukcja wykonana z profili stalowych połączonych śrubami o jednakowej wielkości 

(zgodnej z PN) i kształcie łba. Dopuszczalne natomiast jest użycie różnej długości 

trzpienia. 

• Wykończenie konstrukcji – malowanie/lakierownie proszkowe (rodzaj farby/lakieru, 

kolor itp. do uzgodnienia w trakcie realizacji tego zamówienia). Wykonawca przedstawi 

niezwłocznie po zawarciu umowy próbki koloru itp. do akceptacji przez przedstawiciela 

Zamawiającego lub/i scenografa. 

• Całość malowana/lakierowana proszkowo – do uzgodnienia z przedstawicielem 

Zamawiającego lub scenografem w trakcie realizacji niniejszego zamówienia.  
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Rys. 29 

 

 

 
 

Rys. 30 
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Rys. 31 

 

 
 

Rys. 32  
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VIII. Ławka – 8 sztuk  

 

• Szerokość ławki ok. 60 cm, długość ok. 200 cm, wysokość 120 cm - szczegóły do 

uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego lub scenografem w trakcie realizacji 

niniejszego zamówienia. 

• Konstrukcja wykonana z profili stalowych 3 mm (co najmniej 3 szt. na ławkę) ciętych 

laserowo, wzmocniona płaskownikiem stalowym. 

• Konstrukcja ławki lakierowana proszkowo – kolor do uzgodnienia z przedstawicielem 

Zamawiającego lub scenografem w trakcie realizacji niniejszego zamówienia. 

• Pokrycie ławki deska heblowana, malowana natryskowo na brązowo – szczegóły do 

uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego lub scenografem w trakcie realizacji 

niniejszego zamówienia. 

 

Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykonania ławki przez 

Wykonawcę. W takiej sytuacji podstawą oceny oferty będzie tylko cena zaproponowana za 

wykonanie wagonu bez uwzględniania ceny wykonania ławki. 

 

IX. Warunki ogólne wykonania dekoracji: 

 

Wagon konstrukcyjnie zaprojektowana przez Wykonawcę zgodnie z przepisami 

prawa, w tym rozporządzenia MKiDN z dnia 15 września 2010 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk. 

 

1. Wagon musi być wykonana w sposób modułowy, umożliwiający zmianę szerokości i 

głębokości dekoracji o wymagane/ustalone wielkości. 

2. Wszystkie elementy wykonanego wagonu muszą spełniać europejskie (UE) 

wymogi bezpieczeństwa, BHP. 

3. Wszystkie elementy wagonu muszą zostać zabezpieczone (impregnacja itp.) przed 

działaniem czynników atmosferycznych (deszcz, wilgoć, intensywne nasłonecznienie 

itp.) 

4. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z 

przepisami prawa, w tym rozporządzenia MKiDN z dnia 15 września 2010 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk. Wagon 

powinien być wykonany z materiałów niepalnych oraz trudno zapalnych i materiałów, 

które będzie można zabezpieczyć ppoż. po montażu dekoracji. Wykonawca potwierdzi 

właściwości materiałów odpowiednimi atestami i zaświadczeniami najpóźniej w dniu 

odbioru zamówienia. 

5. Termin wykonania wagonu do 30 marca 2020 r. 

6. Termin montażu wagonu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego nie wcześniej 

niż 30 marca 2020 r. 

7. Wykonawca udzieli na wykonane prace oraz dostarczone poszczególne elementy 

dekoracji 12 miesięcznej gwarancji. 

8. Zamawiający jest uprawniony do rozszerzenia przedmiotu zamówienia, za zgodą 

Wykonawcy i na podstawie odrębnej, dodatkowej wyceny, o inne elementy 

scenografii, które są potrzebne do funkcjonowania wagonu, w szczególności: 

wykonania dodatkowych modułów wagonu o identycznych bądź innych rozmiarach 

niż wskazanych w OPZ, dodatkowych szyn prowadzących wykonania elektrycznego 

systemu przesuwu wagonu, wykonania dodatkowych ławek itp. Wówczas, po 

przedstawieniu kosztorysu wykonania takiego zamówienia przez Wykonawcę i jego 

ostatecznym zaakceptowaniu przez Zamawiającego, Strony zawrą aneks do umowy 
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zawartej wskutek niniejszego postępowania, na podstawie którego rozszerzą zakres 

przedmiotowy zamówienia.  

 

X. Warunki udziału w postępowaniu 

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki:   

1) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia;  

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada 

ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 

120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych). 

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, przy 

czym wykluczeniu podlegają wykonawcy: 

- którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, nie wykonali 

zamówienia, lub zamówienia publicznego lub wykonali je nienależycie;  

- w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, z 

wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;  

- którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

- którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem 

prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty 

osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział 

tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji. 

XI. Wymagane dokumenty: 

 

1. Aktualny odpis lub wydruk z właściwego rejestru albo aktualny wydruk z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie 

Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 

gospodarczej, wystawiony albo wydrukowany nie wcześniej niż 6 m-cy przed 

upływem terminu składania ofert.  

2. Oferta w postaci załącznika nr 1 do OPZ, na wykonanie wagonu z wyszczególnieniem 

ceny za poszczególne elementy i podaniem ceny łącznej. 

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 

ofertowego.  
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4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (chyba że umocowanie do działania 

w imieniu i na rzecz wykonawcy wynika z danych rejestrowych podmiotu) lub od 

innych Wykonawców, jeżeli ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia.  

5. W przypadku posługiwania się przez Wykonawcę zasobami należącymi do podmiotu 

użyczającego zasobu, pisemne zobowiązanie tego podmiotu do udostępnienia 

zasobów, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi, przed podpisaniem umowy, 

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 120.000 zł (słownie: sto dwadzieścia 

tysięcy złotych) 

XII. Kryteria oceny: 

 

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena brutto za wykonanie dekoracji zgodnie Opisem 

Przedmiotu Zamówienia – 100% 

Ocena ceny przedmiotu zamówienia będzie dokonywana poprzez porównanie danych 

zawartych w ofertach do ceny najniższej wśród zaproponowanych. Punkty za kryterium będą 

obliczone wg wzoru: 

 

            C min       

P =                  x 100 pkt x 100 % 

             C n 

 

  gdzie: P     -   punkty uzyskane za kryterium przez Wykonawcę „n”, 

 Cmin  -   najniższa cena wśród zaproponowanych przez Wykonawców, 

 Cn    -  cena zaproponowana przez Wykonawcę „n”, 

 

Punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.  

O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najniższa cena. 

Maksymalnie można uzyskać 100 pkt. 

 

XII. Termin przesyłanie ofert: 5 lutego 2020 r., godz. 16:00 

 

Uwaga! Zamawiający po wstępnej ocenie ofert, jeśli uzna to za konieczne, może 

przeprowadzić negocjacje z Wykonawcą lub Wykonawcami, którzy przedstawili 

najkorzystniejszą ofertę w celu uszczegółowienia ofert lub złożenia przez Wykonawcę 

(Wykonawców) ofert ostatecznych.  

 

Załączniki do OPZ: 

 

Załącznik nr 1 – Wzór oferty Wykonawcy 

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia - zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów  

   Wykonawcy 

Załącznik nr 4 – Ogólne warunki umowy 
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      Załącznik nr 1 / Oferta wykonawcy (Kosztorys) 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

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

Adres*: .................................................................................. 

TEL.* .........…………................………………………………………………. 

REGON*: …………………................………………………………………… 

NIP*: …………………………………................……………………………… 

FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję .................................................. 

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy 

Nowy Teatr  

ul. Madalińskiego 10/16 

02-513 Warszawa 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie wagonu do spektaklu pt. „Odyseja” dla 

Nowego Teatru w Warszawie oświadczam(y), że akceptujemy w całości wszystkie warunki 

zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia i wzorze umowy (Załącznik nr 4 do OPZ). 

 

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Opisem 

przedmiotu zamówienia i wzorem umowy: 

 

Cena przedmiotu zamówienia: 

brutto: …………………….  zł  (słownie zł: …………………………… …….…),  

netto: .................................... zł  (słownie zł:  ......................................................), 

w tym podatek VAT ............ zł  (słownie zł:  ......................................................). 
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TABELA  

 

 
 

*  pozycja nr 1 (Koszt wykonania wagonu wraz z kosztem nabycia materiału) powinna 

zawierać wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę, w tym, koszt robocizny, nabycia 

materiałów do wykonania wagonu, ich transportu, koszt wykonania palet stalowych i 

wózków/skrzyń transportowych, montażu kółek jezdnych, nadzoru nad montażem wagonu w 

siedzibie Zamawiającego, próbnego montażu w przestrzeni Wykonawcy, koszt załadunku i 

transportu wagonu do siedziby Zamawiającego, koszt przygotowania projektu wykonawczego, 

przygotowania rysunków konstrukcyjnych (wykonawczych i powykonawczych), koszt 

wszelkich poprawek wykończenia wagonu (kolor itp.) zgłoszonych przez Zamawiającego, jeśli 

wcześniej nie zostały zatwierdzone próbki przez przedstawiciela Zamawiającego itp.  

 

Uwaga! Powyższy kosztorys (określony w tabeli), będzie podstawą do oceny oferty (zgodnie 

z przyjętym kryterium oceny), przy czym Zamawiający zastrzega sobie co następuje: 

1. Jeśli zaproponowane przez Wykonawcę kółka jezdne i kółka jezdne stalowe (poz. 3 z 

tabeli) będzie inny niż zaproponowany przez pozostałych Wykonawców lub też nie 

będzie spełniał oczekiwań Zamawiającego, Zamawiający może nie uwzględnić tych 

systemów w cenie łącznej, będącej podstawą oceny ofert. W takiej sytuacji podstawą 

oceny ofert może być tylko poz. 1 lub poz. 1 i poz. 2 z tabeli. 

2. Zamawiający bez podania przyczyny będzie miał prawo do rezygnacji z wykonania 

ławki. W takiej sytuacji koszt wykonania ławki nie będzie uwzględniony w cenie 

łącznej. W takiej sytuacji podstawą oceny ofert może być poz. 1 lub poz. 1 i poz. 3 z 

tabeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Opis
Producent, model 

itp.  (jeśli dotyczy)

Ilość / 

liczba sztuk

Wartość 

jednostkowa PLN

Cena (podstawa oceny) 

PLN

1.
Koszt wykonania wagonu wraz z kosztem 

nabycia materiału (zgodnie z OPZ) *
1 komplet

2. Koszt wykonania ławki (zgodnie z OPZ) 8 szt.

3.
Koszt zakupu kółek jezdnych i kółek jezdnych 

stalowych.
1 komplet

__________________Razem
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NINIEJSZYM OŚWIADCZAMY: 

 

1. Oświadczam(y), że wynagrodzenie Wykonawcy, określone przez Zamawiającego w 

ogólnych warunkach umowy, która stanowi Załącznik nr 4 do OPZ, uwzględnia 

wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę i zyski, jak również wszelkie 

zobowiązania podatkowe, które mogą być nałożone na Wykonawcę. 

2. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z OPZ otrzymanym od Zamawiającego i nie 

wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń. 

3. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego  

w ogólnych warunkach umowy, które stanowią Załącznik nr 4 do OPZ. 

4. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego 

przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 

5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 10 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami ogólnych warunków umowy, 

które stanowią Załącznik nr 4 do OPZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 

oferty, do zawarcia umowy z uwzględnieniem ogólnych warunków umowy, na 

warunkach określonych w OPZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 

 

 
                                             
…………………………………..                                                

(podpis i imienna pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 / Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

 

 

 

Zamawiający:  Nowy Teatr w Warszawie 

Tryb:    Zapytanie ofertowe 

Nazwa postępowania: Zamówienie na wykonanie wagonu do spektaklu pt. „Odyseja”. 

Nr ref. postępowania: 1/1/2020/ZP/Zapytanie Ofertowe 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisana(y), działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy, tj. 

__________________________________________________________________ z siedzibą 

w ___________________________, przy ul. _______________________________________, 

niniejszym oświadczam, że w stosunku do Wykonawcy nie zachodzi żadna z przesłanek 

wykluczenia z postępowania, zgodnie z którymi z postępowania wyklucza się wykonawców: 

 

1. którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, nie wykonali 

zamówienia, lub zamówienia publicznego lub wykonali je nienależycie; 

2. w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, z wyjątkiem 

wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 

3. którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w 

całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4. którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem 

prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami 

uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w 

postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji. 

 

 

 

_________________, dnia __________ r. ___________________________ 

(podpis) 
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Załącznik nr 3 / zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów Wykonawcy 

 

 

 

Zamawiający:  Nowy Teatr w Warszawie 

Tryb:    Zapytanie ofertowe 

Nazwa postępowania: Zamówienie na wykonanie wagonu do spektaklu pt. „Odyseja”. 

Nr ref. postępowania: 1/1/2020/ZP/Zapytanie Ofertowe 

 

Wykonawca:   ______________________________________ 

 

 

ZOBOWIĄZANIE 

 

Ja, niżej podpisany, działając w imieniu i na rzecz podmiotu użyczającego zasoby, tj. 

__________________________________________________________________ z siedzibą 

w ___________________________________, przy ul. _______________________________, 

niniejszym oświadczam, że zobowiązuje się do udostępnienia wykonawcy niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jednocześnie wskazuję co 

następuje: 

 

Zakres i opis udostępnianych zasobów: 

______________________________________________________________________ 

Sposób wykorzystania zasobów przez Wykonawcę: 

______________________________________________________________________ 

Charakter stosunku łączącego Podmiot użyczający zasoby z Wykonawcą: 

______________________________________________________________________ 

Zakres i okres udziału podmiotu użyczającego zasoby w wykonaniu zamówienia: 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

_________________, dnia __________ r. ___________________________ 

(podpis) 

 


	FORMULARZ OFERTY

