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Zaproszenie do składania ofert  

Postępowanie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro na wykonanie zadania 

pod nazwą: 

„Dostawa środków czystości, artykułów papierowych, akcesoriów do 

sprzątania i akcesoriów sanitarnych na potrzeby Teatru Wielkiego – Opery 

Narodowej w Warszawie” 

Nazwa (firma) adres Zamawiającego oraz nazwa i adres jednostki wnioskującej: 

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Pl. Teatralny 1, 00-950 Warszawa  

Regon: 013055028; NIP: 525-20-59-432  

Internet: http://www.teatrwielki.pl, e-mail: kancelaria@teatrwielki.pl;  

Nr telefonu: (48-22) 69 20 200; fax: (48-22) 826 04 23  

Kancelaria Główna czynna w dni robocze, w godzinach: 8:15 – 16:15.  

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa środków czystości, artykułów papierowych, akcesoriów do 

sprzątania i akcesoriów sanitarnych na potrzeby Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie. 

Szczegółowy wykaz asortymentu znajduje się w załączniku pn. „Formularz oferty – Szczegółowe 

zestawienie ilościowo jakościowe dostawy” dołączonym do niniejszego zaproszenia. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do zamawiania w transzach określonych ilości w stosunku do zapotrzebowania 

znajdującego się w załączniku. 

Opis części zamówienia: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Termin i realizacja zamówienia 

Do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

Warunki płatności 

14 dni od dnia otrzymania faktury.  

Sposób przygotowania Oferty oraz miejsce i termin składania Ofert 

W kolumnie nr 5 tabeli zawartej w Formularzu oferty należy podać oferowane ceny jednostkowe netto 
wskazanego asortymentu. 
W kolumnie nr 6 tabeli zawartej w Formularzu oferty należy podać cenę całkowitą netto będącą 

http://www.teatrwielki.pl/
mailto:kancelaria@teatrwielki.pl


iloczynem wartości wskazanych w kolumnie nr 4 i 5.  
Kwotę „RAZEM” należy przenieść do pkt 1 Formularza oferty  
Kwotę „RAZEM”(podsumowanie tabeli) i wartości wpisane w pkt 1 Formularza oferty powinny być 

identyczne. 

Ofertę z dopiskiem „Dostawa środków czystości” zgodnie z wyborem Wykonawcy można złożyć, w 

następujących formach:  

a) w wersji papierowej złożyć w Kancelarii Głównej TW-ON pom. A-148 (wejście od ul. Moliera)  

lub przesłać na adres Teatru Wielkiego – Opery Narodowej Pl. Teatralny 1, 00-950 Warszawa 

b) w wersji elektronicznej (podpisany skan) przesłać na e-mail: rdamentko@teatrwielki.pl 

 

w nieprzekraczalnym terminie do 28 lipca 2017 r. do godz. 12.00  

Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 

W przypadku złożenia/przesłania oferty do Kancelarii Głównej Zamawiającego za termin złożenia 

oferty uznaje się termin jej wpływu do Zamawiającego potwierdzony stosowną pieczątka wpływu. 

Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcą 

Osoba wyznaczona do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z prowadzonym 

postępowaniem: 

 

Robert Damentko tel. (48-22) 69 20 227 

Kryteria wyboru oferty: 

Cena netto oferty.  

Oferta z najniższą ceną netto zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

Pozostałe warunki: 

Zamawiający nie dopuszcza zmian asortymentu w stosunku do wskazanego za pomocą nazw 

handlowych w „Szczegółowym zestawieniu ilościowo jakościowym dostawy”.   

Pozostałe warunki zostały określone we wzorze umowy. 

 

Załączniki: 
1. Formularz cenowy 

2. Wzór Umowy 


