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        Toruń, 2021-09-13 
Zapytanie o cenę   

 
dotyczy: 

Nowa odsłona Teatru „Baj Pomorski” w Toruniu - przebudowa i zakup wyposażenia 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 

lata 2014 – 2020 OŚ PRIORYTETOWA 4 Region przyjazny środowisku, Działanie 4.6 Ochrona środowiska 

naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w 

ramach ZIT 

  
Teatr Baj Pomorski z siedzibą w Toruniu, zaprasza do realizacji zadania:    
  Modernizacja fasady oraz wykonanie dostawę i montaż mebli kasowych w związku z dofinansowaniem  w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,   
 
CPV   45451100-4 

45453100-8 
 

 I. Zamawiający 

Teatr „Baj Pomorski” , ul. Piernikarska 9, 87-100 Toruń 

NIP: 956 15 91 575  

Tel. 56 652 24 24 

 

II. Przedmiot zapytania ofertowego 

Modernizacja fasady   

Wykonanie, dostawa i montaż mebli kasowych  

 

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:  

 

1. Naprawę, wymianę, uzupełnienie, niezbędne oczyszczenie, uszczelnienie oraz konserwacje malarską 

drewna i elementów drewnianych fasady w tym: 

  
  
 - modernizacja kasetonów  fasady frontowej- „dużej szafy”,  i 
 - fasady skrzydła „małej szafy” od strony ogrodu  
 o łącznej powierzchni ok. 220 m2  
 
a). Renowacja powłoki lakierniczej   wg istniejącego koloru i struktury farby oraz farbą zewnętrzną  zamykająca 
bezbarwną, 
 
b). Przecierka elementów frezowanych i rzeźbionych (wydobycie głębi struktury drewna), 
c) . Wymiana uszkodzonych elementów drewnianych (spróchniałych, zgnitych), 
 
d). Zaprawienie klinów drewnianych w miejscach pęknięć powierzchni drewnianych, 
 
e). Renowacja okuć metalowych, ich uplastycznienie (oddanie głębi) 
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f). Demontaż istniejącego oświetlenia neonowego,  dostawa i montaż trzykolorowego zmieniającego się  
oświetlenia led 
 
g). Renowacja 6 szt.płaskorzeźb na elewacji frontowej, demontaż, naprawienie lub wymiana konstrukcji pod 
nimi oraz uzupełnienie ubytków drewnianych, pęknięć, renowacja malarska i wydobycie głębi poprzez 
szlifowanie zewnętrznych konturów rzeźb pod nadzorem  projektanta. 
 
h). Renowacja 2 płaskorzeźb elewacji od strony ogrodu -  demontaż, naprawienie lub wymiana elementów 
drewnianych,  uzupełnienie ubytków drewnianych, pęknięć, renowacja malarska i wydobycie głębi poprzez 
szlifowanie zewnętrznych konturów rzeźb pod nadzorem  projektanta 
 
i). Remont kasetonów zegara -renowacja powłoki lakierniczej farbą   wg istniejącego koloru oraz farbą 
zewnętrzną zamykająca bezbarwną wg wcześniejszych wytycznych, 
 
j). Wykonanie nowych zwieńczeń skrzyni zegara i mocowań ( przegnite) w części górnej, 
 
Wszystkie prace należy przeprowadzić pod nadzorem i w kontakcie z projektantem Pavlem Hubicka (adres do 
korespondencji i kontaktu dostępny w sekretariacie)  
 

2. Wykonanie, dostawa i montaż mebli kasowych zgodnie z projektem (załącznik nr 1) 
 

a). wykonanie lady kasowej 5m x 1 m- stal malowana proszkowo z blatem drewnianym z  drewna. 
 
b). wykonanie ozdobnej wysłony z przodu kasy z drewna egzotycznego,   od strony foyer- 4  kasetony z 
wyciętym napisem KASA podświetlanym oświetleniem led. 
 
c). Wykonanie przestrzennej płaskorzeźby jako podwieszanego przestrzennego drzewa wykonanego z drewna  z 
aplikacjami z kolorowego szkła , oraz szklanymi kolorowymi liśćmi oprawionymi w metal. Rzeźba ma być 
zainstalowana na tylnej ścianie kasy- kasetony z szybami. 
 
d). Wykonanie Regału kasowo/wystawienniczego  na pamiątki teatralne. Regał powinien być wykonany z 
metalu i drewna egzotycznego z kolorowym szkłem zgodnie z projektem stanowiąc integralną część kasy 
 
e).  dwa krzesła spełniające normy dla osób pracujących na stanowiskach z monitorami ekranowymi – 
uzgodnione z zamawiającym . 
 
Wyposażenie kasy musi być zgodne z załączonym projektem i w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

 

 Niezbędne jest by oferent przed złożeniem oferty zapoznał się z miejscem wykonywania prac.  

 

 

III. Termin i miejsce realizacji 

1. Prace zostaną zrealizowane w terminie 60 dni od momentu podpisania umowy. Podpisanie umowy planuje się 

na miesiąc wrzesień 2021 

 2. Miejsce realizacji:  Teatr „Baj Pomorski” ul. Piernikarska 9,87-100 Toruń . 
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V. Warunki realizacji 

1. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

2. Wartość zamówienia proszę oszacować podając: 

kwotę netto w PLN, 

kwotę VAT w PLN, 

kwotę brutto w PLN. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych – zgodnie z wytycznymi 

zamawiającego  

4. Wszystkie materiały wykorzystane podczas prac muszą posiadać odpowiednie atesty. Na żądanie 

Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać atesty w ciągu 3 dni. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich działań związanych z realizacją niniejszego 

zamówienia zgodnie z przepisami BHP. 

6. Wszystkie prace  winny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i umiejętności w danym 

zakresie. 

7.Wymagane  jest by Wykonawca w okresie pięciu ostatnich  lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  ma doświadczenie w przedmiocie zamówienia: 

wykonał minimum dwie  usługi na kwotę min.    30 000 brutto zł , której przedmiotem był wykończeniowe roboty 

budowlane  o walorach artystycznych z elementami rzeźbiarskimi, prace konserwatorskie, renowacyjne  

elementów drewnianych o charakterze artystycznym oraz min. jedną usługę, której przedmiotem było wykonanie i 

dostarczenie wyposażenia,  mebli w tym elementów z metaloplastyki na  kwotę minimum 30 000  brutto zł  

8. 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. 

9. Teatr „Baj Pomorski”  zaznacza, iż Wykonawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych 

w niniejszym zapytaniu. 

10. Płatność za wykonane zadanie nastąpi przelewem na konto podane na fakturze w ciągu 30 dni   od dnia 

zakończenia prac   i ich odbioru przez Zleceniodawcę 

    

VI. Forma składania ofert 

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim; 

 

VI Miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy przesłać na adres e-mail: administracja@bajpomorski.art.pl lub w siedzibie Zamawiającego, przy ul. 

Piernikarskiej 9 w Toruniu lub przez bazę konkurencyjności 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Termin składania ofert upływa 24.09.2021 do godz. 

10.00. 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. 

 

mailto:administracja@bajpomorski.art.pl
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VII Kryteria wyboru oferty 

Kryterium oceny ofert: 100% cena,   Do porównania ofert uwzględniona zostanie cena netto. 

 

VIII Opis sposobu przygotowania oferty 

1. W ofercie należy podać cenę netto i cenę brutto oraz wartość podatku VAT (wzór załącznik nr 2) 

2. Wymienić podstawowe materiały wykorzystane do wykonania Zlecenia.  

 

IX Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:  

(imię i nazwisko, nr telefonu, faksu, e-mail) Barbara Kamińska 504 105 447  

  

 

Załączniki: 

1.Projekt mebli i aranżacji kasy  - załącznik nr 1 

2. Wzór Oferty – załącznik nr 2 

3..Klauzula RODO – załącznik nr 3 

 


