
 

Płock, dnia  26 października 2022 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Zamawiający Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku zaprasza 

do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130 000 

złotych pn: Stworzenie i praca zespołu konsultacyjnego do projektu „Teatr 

Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Płocku – Teatr dostępny. 

 

I. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia oraz 

projekt umowy. 

II. Oferta winna zawierać dane jak w załączonym formularzu ofertowym. 

III. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z „Harmonogramem działań” stanowiącym 

załącznik nr 1 do Umowy. 

IV. Kryterium oceny ofert - najniższa cena – 100 % 

V. Miejsce i termin składania ofert . 

1)  Ofertę należy: 

1) złożyć (forma pisemna) w siedzibie Zamawiającego – Teatr Dramatyczny im Jerzego 

Szaniawskiego, 09-400 Płock, ul. Nowy Rynek 11, pok. 20. 

 

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie i oznaczyć: Oferta na „Stworzenie i praca 

zespołu konsultacyjnego do projektu Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Płocku – 

Teatr dostępny”. 

 

2) przesłać za pomocą wiadomości e-mail na adres mailowy dostepnosc@teatrplock.pl 

 

 

mailto:dostepnosc@teatrplock.pl


UWAGA!!! 

Zamawiający zaleca zaszyfrowanie wiadomości e-mail lub zaszyfrowanie załącznika do 

wiadomości e-mail, zawierającego ofertę. Wykonawca w takim przypadku przesyła ofertę 

do upływu terminu składania ofert, a po jego upływie, przesyła kolejną wiadomość mailową 

z kodem/szyfrem do wiadomości zawierającej ofertę.  

Wiadomości e-mail, których treść nie zostanie zaszyfrowana nie będą podlegały 

odrzuceniu.  

2) Termin składania ofert – do dnia 3 listopada 2022 r. do godziny  12.00. 

Decydującą jest data wpływu do siedziby Zamawiającego/data pojawienia się wiadomości 

e -mail na skrzynce pocztowej Zamawiającego. 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez 

Wykonawcę więcej niż 1 oferty, wszystkie oferty Wykonawcy zostaną odrzucone. 

VI. W przypadku, gdy Wykonawca nie załączył wszystkich wymaganych dokumentów lub 

oświadczeń lub są one niekompletne, zawierają błędy bądź są niezgodne z zapisami 

niniejszego zapytania, Zamawiający wzywa do ich uzupełnienia lub do złożenia wyjaśnień, 

przy czym wezwanie może być skierowane tylko do Wykonawcy, którego oferta jest 

najkorzystniejsza lub do większej liczby Wykonawców.  Brak uzupełnienia dokumentów lub 

oświadczeń, bądź niezłożenie wyjaśnień we wskazanym przez Zamawiającego terminie 

powoduje odrzucenie oferty. 

VII. W przypadku, gdy oferta zawiera cenę rażąco niską, Zamawiający wzywa do złożenia 

wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny, przy czym wezwanie może być skierowane 

tylko do Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza lub do większej liczby 

Wykonawców. Brak wyjaśnień lub uznanie ich przez Zamawiającego za nieprzekonywujące 

powoduje odrzucenie oferty.  

VIII. Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji złożonych ofert. 

IX.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza uchyla 

się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert. W takim przypadku zastosowanie mają czynności z pkt VI i VII.   

X. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą 

okoliczności wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

 



XI. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Zawarcie umowy następuje z chwilą jej 

podpisania. 

XII. Zapytanie ofertowe, a także jego warunki mogą być zmienione. 

XIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez wyboru 

którejkolwiek z ofert, bez obowiązku podania przyczyny. 

XIV. Postępowanie wszczęte na podstawie niniejszego zapytania prowadzi się z 

zachowaniem formy pisemnej i/lub formy elektronicznej, przy czym do zawarcia umowy 

wymagana jest forma pisemna. 

 XV. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zapytaniem zastosowanie mają przepisy 

kodeksu cywilnego. 

XVI. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej Zamawiającego www.bip.teatrplock.pl   

XVII. Zapytania do niniejszego postępowania należy przesyłać na adres e- mail 

dostepnosc@teatrplock.pl  

XVIII. Informacje dodatkowe  

Postępowanie realizowane w ramach przedsięwzięcia grantowego „Teatr 

Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku – Teatr dostępny” w ramach 

projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Kultura bez 

barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020. 

 

Przedsięwzięcie „Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku – Teatr dostępny” 

realizowane jest w ramach realizacji obowiązku zapewniania dostępności, o którym mowa 

w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami. 

 

XIX. Załączniki do zapytania ofertowego: 

1. Formularz ofertowy 

2. Opis przedmiotu zamówienia  

3. Projekt umowy  

5.  Klauzula informacyjna RODO 

http://www.bip.teatrplock.pl/
mailto:dostepnosc@teatrplock.pl

