
 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwracam się z zapytaniem ofertowym o 

wycenę druku i dostawy materiałów promocyjno-informacyjnych – druk 

małoformatowy. 

1. Zamawiający: Teatr Muzyczny CAPITOL, ul. J. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław 

2. Przedmiot zamówienia: druk i dostawa materiałów promocyjno-informacyjnych – 

druk małoformatowy 

3. Termin realizacji zamówienia: od 2 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

4. Najniższa cena jest jedynym kryterium oceny ofert. 

5. Istotne warunki zamówienia: 

1) Przedmiotem zamówienia jest druk i dostawa materiałów promocyjno-

informacyjnych dla Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 

67,wymienionych w załączniku nr 1, tj. „Formularz cenowy: druk małoformatowy”. 

Ilości materiałów reklamowych wymienione w załączniku nr 1 mają charakter 

szacunkowy i zostały opracowane w oparciu o dane z lat ubiegłych oraz potrzeby 

znane na dzień opracowania niniejszego zapytania i nie stanowią zobowiązania do 

zamówienia przez Zamawiającego wymienionej ilości określonych materiałów. 

2) Zamówienie na poszczególne rodzaje druków będzie składane przez 

Zamawiającego w różnych terminach, w zależności od potrzeb Teatru. 

3) Koszt dostawy leży po stronie Wykonawcy zarówno w przypadku transportu do 

siedziby Zamawiającego, jak i do innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego 

4) Każdorazowe zlecenie wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca otrzyma 

od Zamawiającego na wskazany adres mailowy. 

5) Zlecenie, o którym mowa powyżej, będzie określało rodzaj oraz ilość druków, 

stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. 

6) Wykonawca będzie zobowiązany wykonać zamówienie w terminie 3 dni od dnia 

otrzymania zlecenia od Zamawiającego. 

7) Przez wykonanie zamówienia rozumie się dostarczenie przedmiotu zamówienia do 

siedziby Zamawiającego lub miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 

8) Podstawę ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, stanowić będą ceny jednostkowe netto, określone w ofercie wybranego 

Wykonawcy. 



 

 

 

 

 

9) Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy stanowi iloczyn ilości wykonanych na 

zamówienie Zamawiającego druków lub ceny jednostkowej, o której mowa w pkt. 8). 

10) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 9), obejmuje wszelkie ryzyko i 

odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszelkich kosztów 

związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszt złożenia druków i 

dostawy do siedziby Zamawiającego lub innego miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego. 

11) Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę 

rachunek bankowy, w ciągu 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

12) Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego. 

6. Sposób przygotowania oferty: 

1) Ofertę sporządzić należy w języku polskim na załączonym druku „Formularz 

cenowy: druk małoformatowy” (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania). 

2) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy w zakresie praw i obowiązków majątkowych, wymienioną w aktualnym 

dokumencie rejestracji firmy lub w innym dokumencie, z którego uprawnienie to 

wynika i wysłana na adres mailowy d.blazejowska@teatr-capitol.pl z opisem w 

tytule „Zapytanie ofertowe na druk i dostawę materiałów promocyjno-

informacyjnych - druk małoformatowy”. 

7. Termin złożenia oferty: 

 

Ofertę należy wysłać do dnia 21.12.2018 r. do godziny 14! 
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