Poznań, dnia 09.02.2018 r.
Wszyscy Wykonawcy
TM.ZP/271-04/18
ZAPYTANIE OFERTOWE
Teatr Muzyczny w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi transportu
elementów dekoracji oraz innych przedmiotów lub osób, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem
Zamawiającego na terenie miasta Poznania i poza terenem miasta Poznania dla Teatru
Muzycznego w Poznaniu.
1. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportu elementów dekoracji oraz innych
przedmiotów lub osób, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego na terenie miasta
Poznania i poza terenem miasta Poznania dla Teatru Muzycznego w Poznaniu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy.
Kody CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego.
2. Termin realizacji zamówienia
Całość zamówienia od dnia 8 marca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
3. Opis sposobu przygotowania oferty.
3.1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę.
a) formularz ofertowy,
b) zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego
przewozu osób i rzeczy wydanego na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o
transporcie drogowym lub odpowiadające im równoważne zezwolenia, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
c) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, potwierdzające, że wykonawca wykonał min. 1
usługę dotyczącą transportu dekoracji teatralnych, o wartości usługi równej co najmniej
100 000,00 PLN wraz z podatkiem VAT.
3.2. Opakowanie i oznakowanie oferty:
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Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w siedzibie
Zamawiającego tj. w Teatrze Muzycznym, Poznań 61-894, ul. Niezłomnych 1 e, w sekretariacie oraz
oznaczyć jak w poniższej ramce:
nazwa i adres Wykonawcy
Teatr Muzyczny
ul. Niezłomnych 1 e, 61-894 Poznań
„oferta na świadczenie usługi transportu”
opatrzyć klauzulą „nie otwierać przed 23.02.2018 r. godzina 1200”
4. Termin i miejsce składnia ofert
Oferty prosimy składać pisemnie na adres Zamawiającego tj.: Teatr Muzyczny, Poznań 61-894, ul.
Niezłomnych 1 e w terminie do dnia 23.0.2018 r. do godziny 12:00 lud drogę elektroniczną na adres
e-mail: sekretariat@teatr-muzyczny.poznan.pl.
5. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Kryteria oceny ofert: Najniższa cena
7. Tryb ogłoszenia wyników postępowania.
Niezwłocznie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców (którzy
złożyli oferty) drogą elektroniczną podając imię i nazwisko Wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru.
8. Istotne postanowienia przyszłej umowy.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania.
9. Termin związania z ofertą.
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 10 dni od ostatecznego upływu terminu do
składania ofert. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składania
ofert.
Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia
negocjacji.
Załączniki
Nr 1 - formularz ofertowy
Nr 2 – wzór umowy
Dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu
- Przemysław Kieliszewski -
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