Poznań, dnia 15.01.2018 r.
Wszyscy Wykonawcy
TM.ZP/271-01/18

ZAPYTANIE OFERTOWE
Teatr Muzyczny w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na sukcesywną dostawę produktów poligraficznych dla
Teatru Muzycznego w Poznaniu.
1.

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów poligraficznych dla Teatru Muzycznego w
Poznaniu. Ilość zamawianych produktów (przybliżone zapotrzebowanie) określa formularz ofertowy.
Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne części.
Liczba części: 4. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.
W ramach danej części Wykonawca zobowiązany jest wycenić każdą pozycję – wszystkie warianty. Do
realizacji będzie jeden wariant danego produktu.
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2.

DODATKOWE WYMOGI ZAWARTE W CENIE
koszty przygotowania klisz/płyty Wykonawca musi uwzględnić w cenie druku;
korekta wydruków próbnych w siedzibie Zamawiającego;
projekty poszczególnych druków Wykonawca odbiera w siedzibie Zamawiającego lub elektronicznie
(email) w terminie do 1 dnia od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego droga
elektroniczną;
dostawy będą się odbywać sukcesywnie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem, każdorazowo
potwierdzonym oddzielnym zamówieniem przesłanym przez Zamawiającego drogą elektroniczną;
dostawa realizowana będzie w terminie do 2 dni od dnia odbioru przez Wykonawcę projektu druku z
siedziby Zamawiającego;
materiały poligraficzne Wykonawca dostarczać będzie do siedziby zamawiającego tj. ul. Niezłomnych
1 e – sekretariat) na swój własny koszt;
Wykonawca w dniu podpisania umowy dostarczy próbnik papieru.
Termin i sposób płatności: płatność do 21 dni po wykonaniu każdego zamówienia (partii).

Termin realizacji zamówienia
Całość zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2018 r. Realizacja pojedynczych zamówień
do 2 dni od dnia odbioru przez Wykonawcę projektu druku z siedziby Zamawiającego

3. Opis sposobu przygotowania oferty
5.1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę.
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a) formularz ofertowy
5.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie w formie pisemnej.
5.3. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
5.11. Oferty składa się w jednym egzemplarzu.
5.12. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
5.13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Termin i miejsce składnia ofert
Oferty prosimy składać:
a) pisemnie na adres Zamawiającego tj.: Teatr Muzyczny, Poznań 61-894, ul. Niezłomnych 1 e,
lub
b) drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@teatr-muzyczny.poznan.pl.
lub w terminie do dnia 22.01.2017 r. do godziny 9:00.
5. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
Wnioski, zapytania oraz informacje Wykonawcy przekazują:
a) pisemnie na adres Zamawiającego tj.: Teatr Muzyczny, Poznań 61-894, ul. Niezłomnych 1 e, lub
b) drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@teatr-muzyczny.poznan.pl.
Wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania należy kierować do Zamawiającego
z zapisem w nagłówku: „Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę produktów poligraficznych”.
Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zawartych w
niniejszym zapytaniu pod warunkiem, że wniosek wpłynie do dnia 18.01.2018 r. do godziny 12:00.
Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Joanna Michalik
00
00
w godzinach od 9 do 14 od poniedziałku do piątku.
6. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Kryteria oceny ofert: Najniższa cena: 100 %
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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
oraz ceny.
8. Termin związania z ofertą
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 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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