Toruń, 2018-05-25
Adm-231-

/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
na malowanie pomieszczeń w Teatru „Baj Pomorski” w Toruniu
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 Euro.
Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy nie
stosuje się.
I. Zamawiający
Teatr „Baj Pomorski” , ul. Piernikarska 9, 87-100 Toruń
NIP: 956 15 91 575
Tel. 76 746 42 49
II. Przedmiot zapytania ofertowego
Malowanie i remont pomieszczeń w Teatru „Baj Pomorski” w Toruniu:
PROSIMY O WYCENĘ KAŻDEGO Z POMIESZCZEŃ OSOBNO.
Pomieszczenie 56 , powierzchnia 56,1 m2 – zał. 1 –( 2/37, 2/40)
Pomieszczenie 54, powierzchnia 41,30 m2 – zał. 1 – (2/38, 2/39)
Pomieszczenie 94 pow. 60,9 m2 – zał. 2 – (2/32, 2/33, 2/34)
Pomieszczenie 87 pow. 36,9 m2 - zał . 3 – (1)
Pomieszczenie 86 pow. 29,8 m2 – zał. 3 – (2)
Pomieszczenie 85 pow. 29,5 m2 – zał. 3 – (3)
Pomieszczenie 84 pow. 29,1 m2 – zał. 3 – (4)
Po przedstawieniu wyceny teatr wyznaczy pomieszczenia do remontu
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1. Przygotowanie pomieszczeń do malowania – zabezpieczenie osprzętu
przez osłonięcie,
przesunięciu mebli , zabezpieczenie powierzchni narażonych na uszkodzenie,
2. Przygotowanie powierzchni tynków pod malowaniem: gruntowanie , szpachlowanie pęknięć ścian
i sufitów .
3. Malowanie pomieszczeń (ściany, sufity) farbami wysokiej jakości zmywalnymi (jakoś min. równa
farbie Kaparol) , kolory zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego.
4. Koniecznym jest by Oferent przed złożeniem oferty zapoznał się z miejscem wykonywania robót.
III. Termin i miejsce realizacji
1. Data realizacji: 15.07.2018 – 14.08.2018
2. Miejsce realizacji: Teatr „Baj Pomorski” ul. Piernikarska 9,87-100 Toruń .
IV. Zakres usługi:
W zakres wejdzie m.in.
1. Przygotowanie pomieszczeń do malowania – demontaż i ponowny montaż osprzętu na ścianach i
sufitach oraz ewentualne zabezpieczenie przez osłonięcie. (w tym: demontaż i ponowny montaż
włączników, gniazd sieciowych, kratek wentylacyjnych, żaluzji), przestawienie mebli .
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2. Dostarczenie farb oraz materiałów do wyrównania powierzchni ścian i sufitów
3. Odpowiednie zabezpieczenie ościeżnic, okien, wiatrołapów, el. wyposażenia, podłóg podczas
przeprowadzania prac (osłonięcie folią polietylenową, zaklejenie taśmą malarską).
4. Przygotowanie powierzchni tynków pod malowaniem: gruntowanie , szpachlowanie pęknięć ścian
i sufitów.
5. Wstawienie wzmocnień narożników we wskazanych miejscach
6. Malowanie pomieszczeń (ściany, sufity) farbami wysokiej jakości.
7. Sprzątanie pobudowlane wraz z usunięciem odpadów
8. Dostarczenie oraz montaż 6-ciu plastikowych narożników.
V. Warunki realizacji
1. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.
2. Wszystkie materiały wykorzystane podczas prac musza posiadać odpowiednie atesty. Na żądanie
Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać atesty w ciągu 3 dni.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich działań związanych z realizacją
niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.
4. Wszystkie prace winny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i umiejętności w
danym zakresie.
5. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze
złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega
sobie także prawo anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
6. Teatr „Baj Pomorski” zaznacza, iż Wykonawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad
określonych w niniejszym zapytaniu.
7. Płatność za wykonane zadanie nastąpi przelewem na konto podane na fakturze w ciągu 14 dni od
dnia zakończenia prac remontowych i ich odbioru przez Zleceniodawcę
VI. Forma składania ofert
Oferta powinna być złożona w formie pisemnej mailem lub pocztą w języku polskim
VII Termin składania ofert
Oferty należy przesłać na adres e-mail: administracja@bajpomorski.art.pl lub w siedzibie
Zamawiającego, przy ul. Piernikarskiej 9 w Toruniu. Termin składania ofert upływa dnia 5 czerwca 2018
roku o godz. 15.00. Oferty przesłane lub doręczone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące
znaczenia dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do zamawiającego a nie
data jej wysłania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany oferent zostanie poinformowany drogą mailową lub
telefoniczną.
.
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty
1. W ofercie należy podać cenę netto i cenę brutto oraz wartość podatku VAT każdego wskazanego
pomieszczenia.
IX. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
(imię i nazwisko, nr telefonu, faksu, e-mail) Barbara Kamińska 504 105 447
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