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ZAPYTANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA nr 2/BSA/2020 

Dotyczy „Modernizacji łazienek i podłóg w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Jesteś Potrzebny” 

Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego  TEATR GRODZKI, przy ul. Sempołowskiej 13. 

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).  

 

1. Zamawiający:  

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „TEATR GRODZKI” 

43-300 Bielsko-Biała, ul. Sempołowskiej 13,  

NIP 547-18-99-356,  

REGON: 072316856,  

KRS 0000051764 

e-mail: prezes@teatrgrodzki.pl        chmiel@teatrgrodzki.pl 

 

2. Przedmiot zamówienia:  

A. Modernizacji wszystkich łazienek w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Jesteś Potrzebny”- zgodnie 

z „Przedmiarem robót”. 

B. Wymiana wykładzin podłogowych w dwóch pracowniach i ciągu komunikacyjnym- zgodnie z 

„Przedmiarem robót” 

 

3. Realizacja zamówienia: 

- W sekretariacie dostępne: „Przedmiar robót” oraz plany architektoniczne.  

- Zalecana wizja lokalna. 

- Sporządzenie końcowego protokołu odbioru robót. 
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- Wszystkie stosowane wyroby i materiały muszą posiadać deklaracje oraz certyfikaty zgodności 

wydane na podstawie aprobaty technicznej lub odpowiedniej normy. Należy ściśle przestrzegać 

technicznych zaleceń producentów. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

polskimi przepisami prawa budowlanego. 

- Zadanie jest płatne w całości ,po uzyskaniu środków przekazanych z Urzędu Miejskiego w Bielsku- 

Białej  na konto Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki”. 

4.  Miejsce oraz termin składania ofert:  

4.1 Oferty proszę przesłać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: prezes@teatrgrodzki.pl 

lub chmiel@teatrgrodzki.pl,  poczty, kuriera lub też dostarczyć osobiście do dnia 11.09.2020 do 

godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego – adres ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała nr 

tel.603942224 , za dostarczenie oferty w inne miejsce niż wskazane powyżej lub pozostawienie awizo 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności. (W przypadku przesłania oferty pocztą lub przesyłką kurierską do 

Zamawiającego, należy wziąć pod uwagę, że terminem jej dostarczenia (złożenia) Zamawiającemu jest jej wpływ do 

miejsca oznaczonego przez Zamawiającego jako miejsce składania ofert.)  

Osoba odpowiedzialna za kontakt z ramienia Zamawiającego:   

Jan Chmiel, 603942224,  chmiel@teatrgrodzki.pl 

4.2  Ocena ofert nastąpi w dniu 14.09.2020r. w siedzibie Zamawiającego. 

4.3  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4.4 Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 

może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

4.5 Oferta powinna być ważna w okresie co najmniej 60 dni od upływu terminu do składania ofert. 

4.6  Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zapytania ofertowego na każdym etapie  

bez podania przyczyn. 
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