Zapytanie ofertowe dotyczące produkcji oraz wymiany okotarowania sceny.

Tytuł zamówienia
Produkcja oraz wymiana okotarowania sceny.
Typ zamówienia
Zamówienie podprogowe – nieobjęte ustawą PZP
Kategoria
Dostawy
Data wysłania zapytania (ogłoszenia)
14.02.2023

Termin składania ofert
20.02.2023 do godz. 14:00.

Teatr Syrena zaprasza do składania ofert w sprawie produkcji oraz wymiany okotarowania sceny zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Teatr Syrena
ul.  Litewska 3, 
00-589 Warszawa
https://teatrsyrena.pl/
Osoba do kontaktu: Kamil Sadowski | tel. 792844111 | adres e-mail: k.sadowski@teatrsyrena.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Produkcja i dostarczenie kulis teatralnych
Specyfikacja:
Ilość sztuk: 8;
	Materiał: plusz CLIVIA lub inny o równoważnych parametrach;
	Kolor: głęboka czerń;
	Gramatura: min. 600 g/m2;
	Drapowanie: 50%;
	Wymiar każdej kulisy przed udrapowaniem: wysokość/długość 8 metrów | szerokość 4 metry;
	Szerokość po udrapowaniu: 2 metry;
Dodatkowe parametry: 
Górna krawędź: oczkowanie co 15 cm na taśmie tapicerskiej (min. 5 cm szerokości) + troki umożliwiające przywiązane kulisy do sztankietu;
	Dolna krawędź: wszyte obciążenie (linka / łańcuszek);
	Boczne krawędzie: wąski obręb;
	Tkanina z certyfikatem odporności ogniowej: trudno zapalny według klasyfikacji EN 13501-1 lub równoważnej;
	Tkanina z przebadanym stopniem absorbcji dźwięku według ISO 11654 lub równoważnej normy;

Produkcja i dostarczenie paludamentów
Specyfikacja:
Ilość sztuk: 3;
	Materiał: plusz CLIVIA lub inny o równoważnych parametrach;
	Kolor: głęboka czerń;
	Gramatura: min. 600 g/m2;
	Drapowanie 50%;
	Wymiar każdego paludamentu przed udrapowaniem:  wysokość 1,9 metra  | szerokość 21 metrów;
	Szerokość po udrapowaniu: 10,5 metra;
Dodatkowe parametry: 
Górna krawędź: oczkowanie co 15 cm na taśmie tapicerskiej (min. 5 cm szerokości) + troki umożliwiające przywiązane kulisy do sztankietu
	Dolna krawędź i krawędzie boczne: wąski obręb
	Tkanina z certyfikatem odporności ogniowej: trudno zapalny według klasyfikacji EN 13501-1 lub równoważnej
	Tkanina z przebadanym stopniem absorbcji dźwięku według ISO 11654 lub równoważnej normy



Produkcja i dostarczenie horyzontu
Specyfikacja:
Ilość: 1 
(uwaga horyzont składa się z 4 równych części, które montowane są do sztankietu osobno na zakładkę);
	Materiał: plusz CLIVIA lub inny o równoważnych parametrach;
	Kolor: głęboka czerń;
	Gramatura: min. 600 g/m2;
	Drapowanie 50%;
	Wymiar każdej z czterech części przed udrapowaniem:  wysokość 8,5 metra | szerokość: 6 metrów.

Dodatkowe parametry: 
Górna krawędź: oczkowanie co 15 cm na taśmie tapicerskiej (min. 5 cm szerokości) + troki umożliwiające przywiązane horyzontu do sztankietu;
Dolna krawędź: wszyte obciążenie (linka / łańcuszek);
	Boczne krawędzie: wąski obręb;
	Tkanina z certyfikatem odporności ogniowej: trudno zapalny według klasyfikacji EN 13501-1 lub równoważnej;
Tkanina z przebadanym stopniem absorbcji dźwięku według ISO 11654 lub równoważnej normy.





Produkcja i dostarczenie horyzontu bezszwowego 
Specyfikacja:
Ilość: 1 sztuka;
	Materiał: bawełna;
Kolor: płótno białe (ewentualnie wybielane);
Gramatura: min. 200 g/m2;
	Wymiar całości:  wysokość: 9 metrów  | szerokość: 10,5 metra;
	Drapowanie: brak;
Dodatkowe parametry: 
Górna krawędź: oczkowanie co 15 cm na taśmie tapicerskiej (min. 5 cm szerokości) + troki umożliwiające przywiązane horyzontu do sztankietu;
	Dolna krawędź: tunel 10 cm umożliwiający wprowadzenie drążka dociążającego;
	Boczne krawędzie: wąski obręb;
	Tkanina z certyfikatem odporności ogniowej: trudno zapalny według klasyfikacji EN 13501-1 lub równoważnej;

5. Dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Teatru Syrena przy ul. Litewskiej 3 w Warszawie w godzinach pracy Teatru
6. Udział w pracach montażowych oraz odbiorze zamówienia;
7 . Dostarczenie wymaganych certyfikatów;

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do dnia 4.05.2023 r.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Przesłanie oferty w wyznaczonym przez zamawiającego terminie wraz z wymaganymi załącznikami.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zapłata za usługę w terminie 14 dni po jej wykonaniu.
Gwarancja min. 36 miesięcy
Termin realizacji usługi do 4.05.2023

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert – 20 lutego 2023 r., do godz. 14:00.
Sposób składania ofert - Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: k.sadowski@teatrsyrena.pl, podając w temacie e-maila:
„Oferta na produkcję oraz wymianę okotarowania sceny”
O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty na e-mail Zamawiającego. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
	cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia (najniższa cena).

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawcy składają ofertę na własnym formularzu ofertowym, który zawiera minimum następujące informacje:
	 cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia netto w PLN z wyszczególnieniem wszystkich elementów składowych wyceny;
 rodzaj i nazwę fabryczną materiału dla każdej wymienionej w opisie pozycji;

 termin realizacji zamówienia, o ile jest krótszy niż wskazany przez Zamawiającego w zapytaniu,
 informację na temat udzielanej gwarancji, o ile gwarancja zostanie udzielona na okres dłuższy niż minimalny wyspecyfikowany w zapytaniu.
Do oferty należy załączyć:
Wymagane certyfikaty dla tkaniny.

INFORMACJE DODATKOWE

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących dokumentów lub oświadczeń lub treści złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się o powyższe jedynie do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym również mailowych, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
	Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty jak również nie przysługuje Wykonawcy prawo do jakichkolwiek roszczeń przeciwko Zamawiającemu. 
	Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
	Zamawiający zastrzega, że do terminu składania ofert, treść zapytania ofertowego (w tym termin składania ofert) może zostać zmieniona.
	Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji wzoru Umowy, o ile stanowi załącznik do oferty.


Załączniki do zapytania ofertowego: 

	Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.





Załączniki do zapytania ofertowego 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych Teatr Syrena z siedzibą w Warszawie (00-589), przy ul. Litewskiej 3, NIP: 525-000-96-83, dalej zwany także „Administratorem”. Administrator będzie prowadził operacje przetwarzania danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 
	wykonanie umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 
	realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@teatrsyrena.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy cywilnoprawnej a także okresy wynikające z przepisów prawa. Dane będą archiwizowane zgodnie z wewnętrznymi regulacjami przyjętymi przez Administratora.

Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
	dostępu do swoich danych osobowych, 
	żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, 
	żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
	wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację.

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.



