
Lublin,  dnia 16 grudnia 2020 r. 
 

 
Zaproszenie do składania ofert 

 

 Teatr im. H.CH. Andersena w Lublinie zaprasza do składania ofert na przedmiot 
zamówienia: dostawę materiałów biurowych na rok 2021 r., zgodnie z dołączonym do 
zaproszenia zapotrzebowaniem asortymentowo rodzajowym. 
 
1. Wymagany termin realizacji umowy: zgodnie z jednostkowymi zamówieniami, z 
terminem związania umową do 31 grudnia 2021 r., z terminem dostawy materiałów 
biurowych w ciągu 48 godzin od daty złożenia zamówienia. Oferta powinna zawierać 
całościowy koszt sprzedaży z miejscem wydania towaru loco siedziba Teatru. 
 
2. Termin składania ofert:  do 23 grudnia 2020 r. do godz. 15.00 
  
3. Miejsce składania ofert: siedziba Teatru adres: ul. M. C. Skłodowskiej 3/lok. -1.10, 20-029 
Lublin, sekretariat III piętro budynek CSK, Plac Teatralny 1, w przypadku składania ofert 
papierowo.  
Oferty mogą być złożone do podanej daty i godziny także w formie elektronicznej z 
przesłaniem plików w formacie PDF na adres: oferty@teatrandersena.pl. Zapis plików w 
formie do edytowania WORD nie będzie przyjmowany, jako wiążąca oferta.  
 
4. Prosimy o złożenie oferty na załączonym wzorcu.  
    
Po złożeniu oferty Teatr dokona jej oceny i w przypadku uznania, że oferta jest korzystna 
cenowo i zgodna z oczekiwaniami, oferta zostanie wybrana i oferent zostanie zaproszony do 
podpisania umowy. Kryterium oceny oferty jest: najniższa cena. 
Teatr oceni ofertę dla każdego asortymentu rodzajowego osobno. 
 
Zamawiający dopuszcza negocjacje celem doprecyzowania oferty, jak również możliwość 
rezygnacji z części zamówienia. 

 
Osobą odpowiedzialną z ramienia Teatru za nadzór w wykonaniu przedmiotu zapytania jest 
p. Małgorzata Piechota, tel. 609-703-570. 

 
Informujemy, iż składanie ofert i wybór ofert realizowany jest na podstawie Zarządzenia 
Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru nr 4/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie 
realizacji wydatków o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych 
równowartości 30.000,00 EURO z późniejszymi zmianami.  
 
 
W załączeniu:  
 
1)  Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik do zaproszenia do składania ofert.   
2) Klauzula informacyjna. 
 
 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny 
Krzysztof Rzączyński 

 


