Wrocław, dnia 13.09.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Teatr Muzyczny Capitol, zwraca się z zapytaniem o ofertę cenową na:
Projekt i wykonanie Zielonej Ściany na elewacji obiektu przy ul. Piłsudskiego 67 we Wrocławiu
I. Opis przedmiotu zamówienia.
Zadaniem Wykonawcy będzie przygotowanie projektu technicznego i wykonawczego Zielonej Ściany, przy
następujących założeniach: forma pnączy roślinnych (np. bluszcz, winobluszcz itd.) zamontowanych w systemie
stalowych linek, rozstaw pnączy co 0,5 metra (35 szt. roślin), linki na wysokość elewacji (wysokość 23 metry).
Wykonawca będzie zobowiązany do montażu konstrukcji i nasadzenia pnączy. Wykonawca udzieli 24 – miesięcznej
gwarancji, w ramach której będzie on wykonywał wszelkie czynności pielęgnacyjne związane z pnączami oraz
czynności związane z konserwacją stalowych elementów instalacji.
II. Uszczegółowienie zakresu i warunków wykonania zamówienia.
1) zaprojektowanie i wykonanie Zielonej Ściany:
Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania, przez uprawnionego projektanta z zakresu konstrukcji
budowlanych projektu technicznego i wykonawczego, w którym szczegółowo zostanie określone rozwiązanie kotwienia
w ścianie, zapewnienie trwałej szczelności, mocowanie lin i jej średnicę oraz sposób wykonania instalacji, przy
uwzględnieniu założeń zawartych w Ocenie Technicznej Instalacji Zielonej Ściany, stanowiącej załącznik do zapytania
ofertowego. Projekty powinny także zawierać gatunkowy dobór roślin, oparty na analizie panujących warunków
atmosferycznych i określeniu ekspozycji na światło słoneczne danego fragmentu elewacji. Wykonawca przedstawi
projekty do akceptacji Zamawiającego przed zrealizowaniem zamówienia.
2) gwarancja i pielęgnacja pnączy:
Wykonawca zobowiązany jest do objęcia ekspozycji 24 – miesięczną gwarancją, w ramach której będzie on dokonywał
konserwacji elementów stalowych oraz kompleksowej pielęgnacji pnączy. Zakres prac pielęgnacyjnych powinien
obejmować:
a) wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych co najmniej raz na dwa tygodnie,
b) cięcie i formowanie w celu zachowania indywidualnego charakteru pnączy, oraz usuwanie wszystkich żółtych,
uschniętych liści,
c) dbanie o niezbędny poziom wilgotności,
d) regularne sprawdzanie statusu roślin pod kątem nawożenia,
e) nawożenie nawozami mineralnymi i organicznymi,
h) zapewnienie środków ochrony roślin- grzybobójczych oraz przeciwko szkodnikom dopuszczonych do obrotu na
terenie RP,
j) wymiana roślin obumarłych,
k) zutylizowanie odpadów powstałych w wyniku pielęgnacji.
Harmonogram prac pielęgnacyjnych zostanie dołączony przez Wykonawcę do umowy.
V. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena netto.
VI. Termin realizacji zamówienia:
Przedstawienie projektów: do 14 dni od zawarcia umowy.
Wykonanie konstrukcji i nasadzeń: do 21 dni od dnia akceptacji projektów.
VII. Warunki płatności.

Wykonawca wystawi i dostarczy Zamawiającemu rachunek/fakturę na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru
zamówienia. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w ciągu 14 dni od daty
dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
VIII Pozostałe informacje.
a) termin i miejsce złożenia oferty:
Ofertę zawierającą wynagrodzenie netto za wykonanie projektu i jego realizację należy przesłać do dnia 19.09.2022 r.
na adres e-mailowy: i.majewska@teatr-capitol.pl
b) osoby do kontaktu:
Osobą właściwą do kontaktu w kwestii składania ofert jest Iga Majewska e – mail: i.majewska@teatr-capitol.pl tel. +48
71 789 04 42
c) dostęp do informacji publicznej:
Administrator danych tj. Teatr Muzyczny Capitol zobowiązuje kontrahenta do poinformowania o zasadach i sposobie
przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy.
W związku z powyższym zobowiązuje się Wykonawcę do złożenia wraz z ofertą cenową oświadczenia o wypełnieniu
przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO o następującej treści:
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu.
Ponadto do oferty cenowej prosimy załączyć oświadczenie w zakresie spełnienia obowiązku informacyjnego do
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego:
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu.

.............................................
Wrocław, dnia

...........................................
Podpis
OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, oświadczam iż zostałem poinformowany, że:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Teatr Muzyczny Capitol, ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław;
e-mail: sekretariat@teatr-capitol.pl
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: inspektor@teatr-capitol.pl lub poczty tradycyjnej: Teatr
Muzyczny Capitol , ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu przeprowadzenia postępowania,
na wykonanie zadania określonego w zapytaniu ofertowym oraz – w przypadku wybranej oferty - w celu
realizacji przedmiotu zamówienia;

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ewentualne konsekwencje niepodania danych to nierozpatrzenie
oferty w postępowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego;
5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych
przepisami prawa,
6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres wynikający z
kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach wykonawczych do ustawy
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
7. Posiadam prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych, a także prawo do
przenoszenia danych. Zdaję sobie jednak sprawę, że moje uprawnienia mogą być ograniczone przez szczególne
przepisy prawa;
8. Decyzje w mojej sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe nie będą
poddawane profilowaniu.
9. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia
przepisów Ogólnego Rozporządzenia tzw. RODO.
…………………………………
Wrocław, dnia

…………………………………...
Podpis

b) termin i miejsce złożenia oferty:
Ofertę zawierającą wynagrodzenie netto za wykonanie projektu i jego realizację należy przesłać do dnia 00.00.0000 r.
na adres e-mailowy: i.majewska@teatr-capitol.pl
c) osoby do kontaktu:
Osobą właściwą do kontaktu w kwestii składania ofert jest Iga Majewska e – mail: i.majewska@teatr-capitol.pl tel. +48
71 789 04 42
Załączniki:
1. Ocena techniczna dotycząca instalacji Zielonej Ściany z 2022r. - 1 egz.

