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1. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM 

Teatr RAMPA na Targówku z siedzibą w Warszawie, ul. Kołowa 20, 03-536  Warszawa, instytucja artystyczna, 

samorządowa instytucja kultury Miasta Stołecznego Warszawy, osoba prawna zarejestrowana w Rejestrze 

Instytucji Kultury prowadzonym przez Urząd Miasta st. Warszawy pod numerem RIA/127/85, Regon: 

000564270, NIP: 525-000-96-02,   

www.teatr-rampa.pl   

 

2.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest  

modernizacja Klubu Tragediowego Teatru Rampa na Targówku 

zgodne z opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 1) 

Termin realizacji zamówienia określa się do 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 

załączniki do niniejszego zaproszenia: 

Załącznik nr 1 – OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

Załącznik nr 2 –KOSZTORYS NAKŁADCZY- PRZEDMIAR ROBÓT 

Załącznik nr 3 – FORMULARZ OFERTY 

Załącznik nr 4 – FORMULARZ UMOWY  

 

Osoba udzielająca informacji w sprawach merytorycznych i technicznych: Agata Jagniątkowska i Jacek Strus 

e-mail: agata.jagniatkowska@teatr-rampa.pl, jacek.strus@teatr-rampa.pl 

 

3. KRYTERIA  WYBORU 

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta 

1. która będzie spełniać wymogi niniejszego zaproszenia, 

2. cena realizacji zamówienia będzie najniższa spośród złożonych ofert 

3. złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Wykonawcę warunków umowy, który 

stanowi  Załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty. 

4. termin związania ofertą: 30 dni. 

Oceny ofert dokona powołana Komisja. O wynikach pracy Komisji Zamawiający poinformuje wszystkich 

wykonawców, którzy złożą oferty. Zamawiający przewiduje, że wybór Wykonawcy zostanie przeprowadzony w 

terminie do 5 dni od upływu terminu składania ofert.  

 

4.  FORMA OFERTY 

Wymagana forma złożenia oferty: 

pocztą elektroniczną na adres: eliza.parol@teatr-rampa.pl 

 

5.  TERMIN PRZESŁANIA OFERTY  

Prosimy o przesłanie oferty w terminie do dnia 01.07.2022 r. do godz. 9.00 

 

 6. WYMOGI DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERTY 

Wykonawców zainteresowanych realizacją przedmiotowego zamówienia prosimy o złożenie oferty w terminie 

wskazanym w pkt. 5. 

Przesłana oferta powinna zawierać co najmniej: 

http://www.teatr-rampa.pl/
mailto:agata.jagniatkowska@teatr-rampa.pl
mailto:jacek.strus@teatr-rampa.pl
mailto:eliza.parol@teatr-rampa.pl
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1. wypełniony formularz oferty – zgodny  z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia 

(zał. nr 3) wraz z kosztorysem wykonanym na podstawie przedmiaru robót (zał. nr 2), 

2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS-u, 

3. pełnomocnictwo do złożenia oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi umocowanie osób 

udzielających pełnomocnictwo/składających ofertę, o ile upoważnienie do złożenia oferty nie wynika z 

innych dokumentów składających się na ofertę, 

4. materiały dotyczące oferowanych Urządzeń  wskazujące jego producenta, typ, model oraz oferowaną 

konfigurację oraz przekazanie szczegółowych informacji nt. przedmiotu oferty (w tym w postaci np. 

folderów, katalogów, itp.). 

 

 

7. UMOWA 

Zamawiający w załączeniu do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty przekazuje formularz umowy, który 

zostanie podpisany w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego z podmiotem, który złoży najkorzystniejszą 

ofertę w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie. 

 

8. RODO 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych „RODO”), informacja o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o 

przysługujących Państwu prawach z tym związanych zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego 

pod adresem: www.teatr-rampa.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


