
Warszawa, dnia 03.01.2023 r.  

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

w postępowaniu na 

Usługę utrzymania czystości w pomieszczeniach Teatru Baj 

 

1. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM 

Teatr BAJ z siedzibą przy ul. Jagiellońska 28, 03-719 Warszawa, zwany dalej „Zamawiającym”. 

Tel. 22 619 90 96, e-mail: teatr@teatrbaj.pl 

 

 2.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

Teatr Baj w ramach Procedury Konkurencyjnej otwartej, zaprasza do przesłania oferty na realizację 
usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach Teatru Baj zlokalizowanego przy ul. Jagiellońskiej 28, 
03-719 Warszawa w okresie od 13.01.2023 do 31.01.2024. 
Wykaz pomieszczeń wraz z zakresem wykonywanych usług oraz harmonogramem ich wykonywania 
stanowi załącznik nr 2 – Zakres sprzątania. 
Informacje dodatkowe, z wyjaśnieniem trybu pracy Teatru oraz objaśnieniami do harmonogramu 
wykonywanych usług z załącznika nr 2 znajdują się w załączniku nr 3 – Zakres sprzątania – informacje 
dodatkowe. 
Wykaz pomieszczeń wraz z określeniem rodzaju nawierzchni na podłodze stanowi załącznik nr 4. 
Usługa musi być wykonywana w godzinach, które zostaną określone w umowie, z zastrzeżeniem, że w 
okresie trwania sezonu artystycznego (wrzesień-czerwiec) usługa musi być wykonywana w godz., w 
których w Teatrze przebywają widzowie (zazwyczaj od wtorku do piątku w godz. 9-15 i w wybrane 
weekendy w godzinach ustalonych w planach pracy Teatru).  
Wykonawca i Zamawiający określą sposób sprawozdawania z wykonywanych usług oraz kontroli 
wykonywanych usług w umowie. 
 
Wizja lokalna 
W celu prawidłowego sporządzenia oferty Wykonawca może dokonać wizji terenu objętego 
przedmiotem zamówienia w celu uzyskania informacji niezbędnych do oceny ryzyka, trudności i 
wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie trwania umowy. Przedstawiciele 
Wykonawcy zainteresowanego udziałem w wizji muszą spełnić poniższe wymogi: 

1) przedstawiciele Wykonawcy zainteresowani udziałem w wizji terenu objętego przedmiotem 
zamówienia zobowiązani są w terminie do dnia 05.01.2023 r. do godziny 10.00 przesłać w formie 
elektronicznej (na adres mailowy m.gornicki@teatrbaj.pl) zgłoszenie zawierające imię i nazwisko 
osoby zgłaszanej do wizji oraz nazwę firmy wraz z adresem. Osoby niezgłoszone nie będą 
uczestniczyć w wizji. 

2) Zamawiający informuje, że wizji terenu można dokonać w dniu 05.01.2023 r. o godzinie 13.30. 
Zbiórka w siedzibie Zamawiającego przy ul. Jagiellońskiej 28, przy kasie teatralnej. 

 

Osoba udzielająca informacji: Maciej Górnicki-Olszewski, tel. 515 252 147 
e-mail: m.gornicki@teatrbaj.pl   
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3. KRYTERIA  WYBORU 

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która będzie spełniać wymogi niniejszego zaproszenia 
a cena realizacji zamówienia będzie najniższa spośród złożonych ofert. 

Cena – 100%. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

• prowadzą działalność gospodarczą; 

• posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, lub dysponują kadrą, która posiada 
uprawnienia do wykonywania działalności; 

• znajdują się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 

• posiadają rachunek bankowy zgłoszony do Urzędu Skarbowego. 

Przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem 
oświadczenia, że Wykonawca spełnia powyższe wymagania. 

Do oferty należy dołączyć: 

Kopię aktualnego (tj. wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert) 
odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji potwierdzającej dopuszczenie Wykonawcy do 
obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem. 

 

4.  FORMA OFERTY 

Ofertę należy składać z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 

zaproszenia. 

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. 

Podpisaną ofertę (podpis elektroniczny, podpis kwalifikowany lub skan oferty z ręcznym podpisem) 

należy przesłać na adres m.gornicki@teatrbaj.pl  

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia. 

 

5.  TERMIN PRZESŁANIA OFERTY  

Prosimy o przesłanie oferty w formie wskazanej w pkt. 4 w terminie do 10 stycznia 2023 r. do godz. 
10:00. 

Oferty zostaną otwarte 10 stycznia o godz. 12:00. 

 

6. RODO 

Informacje wymagane przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
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osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. Zleceniodawca informuje, iż: 

1) Administratorem danych osobowych zawartych w Umowie jest Teatr Baj; 
2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony danych: inspektor.do@teatrbaj.pl 
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

a) realizacji niniejszej Umowy w tym realizacji zadań i obowiązków Administratora na 
podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO,  

b) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora 
lub przez stronę trzecią polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony 
ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO, 

4) Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres 
korespondencyjny.  

5) Dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy 
prawa. lub podmiotom świadczącym usługi na podstawie umów cywilnoprawnych na rzecz 
Teatru tj. firmie informatycznej. 

6) Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora 
oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa, lub przez okres 
przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie 
danymi. 

7) Zleceniobiorca ma prawo do żądania od Administratora:  
 dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania,  
 wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 
 przenoszenia danych,  
 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  
 wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych;  
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych 

osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonani 
umowy.  

9) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 

10) Dane Zleceniobiorcy nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych. 

 
 
7.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać 

ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 

uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

 


