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Znak sprawy :  T/210/3/7/2015    Gorzów Wlkp., dnia 11.12.2015 r. 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
Zamówień Publicznych; ( tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 907 z póź. Zm; art. 4 pkt 8 wymienionej ustawy )  
 

 
Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp., zaprasza do złożenia oferty cenowej na : 
Świadczenie kompleksowych usług pralniczych polegających na : ( prasowaniu, 
maglowaniu, krochmaleniu, odkażaniu itp. )  pościeli, garderoby, kocy, ręczników, ścierek, 
narzut, rekwizytów teatralnych, kostiumów teatralnych- przeznaczonych do prania wraz z 
usługa transportu asortymentu brudnego prania z siedziby Zamawiającego do pralni oraz 
transportu czystego po praniu w okresie 24 miesięcy od daty podpisania umowy. 
 
Wspólny Słownik Zamówień – CPV  
 

Usługi prania i czyszczenia na sucho 93100000-9 

Usługi odbierania prania 93110000-2 

Usługi prasowania 93150000-4 

 
 

I. Zamawiający  
 
Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim 
ul. Teatralna 9 
66-400 Gorzów Wielkopolski 
Tel/fax : 957289930/7289935 
www. teatr-gorzow.pl 
 
II. Szczegółowy opis zamówienia: 
1. Przedmiotem postepowania jest udzielenie zamówienia na  świadczenie usług prania wraz 
z krochmaleniem, suszeniem, maglowaniem, prasowaniem oraz z odbiorem i dostawą do 
siedziby Zamawiającego zwanych w dalszej części „asortymentem” oraz usługa maglowania 
lub prasowania w/w składników w zależności od rodzaju asortymentu zgodnie z 
każdorazowym zapotrzebowaniem.  
2. Zastosowanie przez Wykonawcę metody prania, krochmalenia, suszenia, maglowania i 
prasowania muszą być dostosowane do odebranego asortymentu oraz nie mogą 
powodować zmian struktury, koloru i kształtu asortymentu. 
3. Asortyment uważa się za czysty, jeśli po wykonaniu usługi będzie pozbawiony wszelkich 
zabrudzeń, plam i zacieków. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji zmniejszonej ilości poszczególnych 
asortymentów wg ceny jednostkowych przedstawionych w ofercie. 
5. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: 
 



 
 

NUMER CZĘŚCI TYTUŁ CZĘŚCI ADRES OBIEKTU  

Część I  Usługa prania obrusów, 
ścierek kuchennych, pościeli, 
ręczników, pościeli 

Teatr im. J. Osterwy 
ul. Teatralna 9 
66-400 Gorzów Wlkp.  

Część II Usługa prania kostiumów 
aktorów ze spektakli 
teatralnych 

Teatr im. J. Osterwy 
ul. Teatralna 9 
66-400 Gorzów Wlkp. 

Część III Usługa prania rekwizytów 
teatralnych  

Teatr im. J. Osterwy 
ul. Teatralna 9 
66-400 Gorzów Wlkp. 

 
 
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunków jego realizacji stanowi Załącznik nr 1 
7. Wykonawca będzie wystawiał fakturę VAT z uwzględnieniem rodzaju asortymentu. 
8. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Zleceniobiorca, który zaoferuję krótki czas realizacji 
oraz najniższą cenę na całościowe wykonanie usługi. 
9. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcą Zamawiający żąda 
wskazania w ofercie zakresu tych części. 
10. Wykonawca będzie ponosił pełna odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za 
prace wykonane przez podwykonawców oraz inne podmioty. 
11. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji 
przedmiotu umowy. 
12. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia zgodnie z parametrami określonymi w 
zapytaniu ofertowym- opis przedmiotu zamówienia . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
stanowi – załącznik nr 1. 
 
III. Warunki Realizacji 
1. Odbiór brudnego asortymentu a następnie dostawa czystego do siedziby Teatru im. Juliusza 
Osterwy w Gorzowie  Wielkopolski Dział Gospodarczy, garderobiana przy ul. Teatralnej 9, będzie 
następował transport Wykonawcy w godzinach od 8.00-15.00. 
2. Koszt transportu ponosi Wykonawca. 
3. Odbiór brudnego asortymentu do prania będzie odbywał się w miarę potrzeb Zamawiającego po 
uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. 
4. Maksymalny termin wykonania usługi wynosi 4 dni od dnia odbioru asortymentu do prania. 
5. Czysta bielizna pościelowa, bielizna gastronomiczna i stołowa, kostiumy aktorów, rekwizyty, 
garnitury, fartuchy, koce i narzuty powinny być pakowane przez Wykonawcę w sposób 
zabezpieczający je przed pognieceniem i pobrudzeniem podczas transportu. 
6. Zamawiający będzie przekazywał brudne składniki do prania posegregowane wg. asortymentu 
wraz z podaniem ich ilości. 
7. Cały asortyment oddawany do prania musi być prany zgodnie z wymogami sanitarnymi, 
dezynfekowane termicznie bądź chemicznie z uwzględnieniem zanieczyszczeń organicznych i 
nieorganicznych. 
8. Środki użyte do prania muszą posiadać odpowiednie świadectwo i atesty PZH. 
9. Za należyte i terminowo wykonane usługi Zamawiający będzie uiszczał  płatność przelewem w 
ciągu 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem na konto 
Wykonawcy ( faktury za każde wykonane zlecenie).  
10. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w 
niniejszym zapytaniu oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji 
przedmiotu umowy. 
11. Cena podana w ofercie musi być określona w PLN. 



 
 

12. W ofercie należy podać cenę netto , wartość podatku Vat oraz cenę brutto. 
13. Ceny brutto wskazane przez Wykonawcę w ofercie zostają ustalone na okres ważności umowy i 
pozostają niezmienne prze okres jej trwania. 
14. 24 miesięczne ilości sztuk każdego asortymentu są podane szacunkowo i Zamawiający może 
zmniejszyć podana ilość wynikającą z rzeczywistego zapotrzebowania. Z tego tytułu nie przysługują 
Wykonawcy względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia. 
15. Wykonawca oświadcza, ze zapoznał się ze wzorem umowy i zobowiązuje się do jej podpisania w 
terminie wyznaczonym. 
16. Wykonawca nie może dopuścić do uszkodzenia przedmiotu zamówienia podczas wykonywania 
usługi. 
 
IV. Warunki udziału w postepowaniu 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: 
1) Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia. 
2) Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści 
zapytania. 
3) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym : prowadzą działalność gospodarczą w 
zakresie objętym zamówieniem. 
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
a) zamawiający w szczególności wymaga, aby Wykonawca posiadał następujące kwalifikacje: 
- doświadczenie praktyczne związane z przedmiotem zamówienia ( weryfikowane na podstawie 
zdobytego doświadczenia), 
- podanie środków jakie używa do prania i dezynfekcji, 
- dołączenie polisy ubezpieczeniowej od prowadzonej działalności gospodarczej. 
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu na 
podstawie złożonych dokumentów stanowiących załącznik do oferty, zgodnie z formułą „ spełnia- nie 
spełnia” 
 
V. Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Oferta powinna zawierać 
- formularz ofertowy do niniejszego zapytania ( załącznik nr 2), 
- zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności świadczonych przez 
okres i na warunkach w ofercie, 
- ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres trwania umowy, 
- ceny należy wyrazić w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 
- rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawca będą prowadzone w PLN. 
 
VI. Termin wykonania zamówienia 
1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie: 
- rozpoczęcie – w dniu podpisania umowy 
- zakończenie – 31 grudnia 2017 r. 
 
VII. Miejsce składania oferty 

1. Ofertę należy dostarczyć do 22 grudnia 2015 roku godz. 12.30 z dopiskiem „Świadczenie 
kompleksowych usług pralniczych” 
Przesłać ją drogą elektroniczną na adres e-mail dzg@teatr-gorzow.pl, przesłać poczta tradycyjną na 
adres: 
Teatr im. J. Osterwy  
ul. Teatralna 9 

mailto:dzg@teatr-gorzow.pl


 
 

66-400 Gorzów Wlkp. z dopiskiem : zapytanie ofertowe z dnia 11.12.2015 r. „ Świadczenie 
kompleksowych usług pralniczych” 
lub składając osobiście w Sekretariacie Teatru im. J. Osterwy 9 adres jak wyżej.  
 
 
2. Zamawiający może przedłużyć termin przesyłania ofert . O przedłużeniu terminu składania ofert 
Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców. 
3. Wykonawca może przed upływem terminu przesłać ofertę, zmienić lub wycofać ofertę. 
4. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. W szczególności Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania dodatkowych 
dokumentów potwierdzających informacje zawarte w ofercie ( np. opinie klienta, referencje itp.) W 
przypadku ww. żądania Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dodatkowych dokumentów w 
terminie do 3 dni kalendarzowych. 
VIII Ocena oferty 
1. Kryterium wyboru Wykonawców stanowić będzie 100 % cena 
a) punkty za kryterium „ cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru ( cena oferty najtańszej / 
cena badanej oferty) * 100 = liczba punktów 
2. Końcową ocenę ofert będzie stanowić  liczba punktów przyznana przez Zamawiającego. 
IX. Informacje dotyczące wyboru oferty 
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, 
które przesłały oferty. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez 
wybrania którejkolwiek z ofert, również po terminie określonym w pkt VII ust. 1 niniejszego 
zapytania. 
X. Odrzucenie oferty  
Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli: 
1. Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, w tym zawierać błędy lub niepełna 
informacje. 
2. Informacje ( i oświadczenia ) złożone przez wykonawcę w złożonej ofercie będą nieprawdziwe. 
3. Zostanie złożona po terminie. 
4. Będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
5. Wykonawca nie dostarczy dokumentów , o których mowa w ust. IV niniejszego zapytania. 
XI. Unieważnienie postepowania  
Zamawiający może unieważnić postepowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, 
którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postepowanie obarczone jest 
wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 
XII. Postepowanie, które będą wprowadzone do treści umowy z wykonawcą: 
Wzór umowy jaki zostanie zawarty z wykonawcą stanowi załącznik nr 7 
XII. Załączniki 
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 3- Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 1-4 
Załącznik nr 4- Wykaz usług jakie Wykonawca realizował w ostatnich trzech latach wraz z 
potwierdzeniem ich należytego wykonania 
Załącznik nr 5- Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust. 1 
Załącznik nr 6- Oświadczenie Wykonawcy o zamiarze powierzenia części zamówienia podwykonawcą  
Załącznik nr 7- Wzór umowy jaki zostanie zawarty 
 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny 
 

          Jan Tomaszewicz  
         / podpis w oryginale / 



 
 

Załącznik nr 1 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY 
 
 

Przedmiotem postepowania jest udzielenie zamówienia na  Świadczenie kompleksowych usług 
pralniczych wraz z suszeniem, krochmaleniem, maglowaniem, prasowaniem oraz odbiorem i 
przywozem do siedziby zamawiającego, zwanych w dalszej części „ asortymentem” oraz usługa 
maglowania lub prasowania w/w składników w zależności od rodzaju asortymentu zgodnie z 
każdorazowym zapotrzebowaniem. 
 
 

L.p. Nazwa asortymentu Szacowana ilość 
prania w trakcie 
realizacji umowy 

Cena 
jednostkowa / 
szt./ 

Uwagi  

Zestawienie asortymentu do prania Dział Gospodarczy 

1 Poszwa na kołdrę 160/200 150  Krochmalenie 

2 Poszwa na poduszkę 70/60 150  Krochmalenie 

3 Prześcieradło bawełniane 
160/200 

100  Krochmalenie 

4 Prześcieradło frotta z gumką 100   

5 Ręczniki frotte mały 80/50 150   

6 Ręcznik frotte kąpielowy 
130/70 

150   

7 Ścierka kuchenna 200  Krochmalenie 

8 Obrus bawełniany 160/160 50  Krochmalenie 

9 Obrus jedwabny 200/160 120  Krochmalenie 

10 Kołdra 160/200 10   

11 Poduszka 60/70 10   

12 Koc 200-160 5   

13 Falbana stołowa jedwabna 
200/80 

30   

14 Pokrowiec na kanapę bawełna 
160/200  

6   

Zestawienie asortymentu do prana Garderoba , rekwizytornia, Pracownia Fryzjerska – materiały 
różne/ bawełna , jedwab, wiskoza, bistor flanela, kreton, drelich, sztruks ortalion, jeans/ 

1 Podkoszulka długi rękaw 250   

2 Podkoszulka na ramiączkach  50   

3 Podkoszulka długi rękaw 100   

4 Body, gorset 120   

5 Kurtki 15   

6 Pantalony 10   

7 Leginsy 60   

8 Halka jedwab 12   

9 Halka z falbanami 30  Krochmalenie 

10 Halka z krynoliną 50  Krochmalenie 

11 Koszule krótki rękaw/ ze stójką, 
do fraka/ 

150  Krochmalenie 

12 Koszule długi rękaw / ze stójką, 260  Krochmalenie 



 
 

do fraka/ 

13 Spodnie długie w tym koronki, 
plisy, proste 

316   

14 Płaszcz prochowiec/ długi, 
krótki/ 

20   

15 Suknie długie  130   

16 Suknie krótkie / mini, midi/ 60   

17 Spódniczki krótkie/ proste, 
plisowane / 

25   

18 Spodnie dresowe 25   

19 Bluzy dresowe 45   

20 Koszule nocne lniane 6  Krochmalenie 

21 Pidżama damska , męska 15   

22 Peniuar długi, krótki- 
koronkowy 

6   

23 Szata długa, krótka 40   

24 Tuniki 8   

25 Szlafmyca 5  Krochmalenie 

26 Kamizelka długa, krótka 60   

27 Szlafrok  10   

28 Spodenki krótkie 20   

29 Suknie ślubne 8   

30 Kufajki drelichowe 4   

31 Spodnie ¾ 4   

32 Swetry- golfy, rozpinane , inne 30   

33 Peleryny 10   

34 Pokrowiec na odzież 10   

35 Fartuszek mały- kelnerski, 
kucharski 

16  Krochmalenie 

36 Fartuch lekarski 20  Krochmalenie 

37 Kombinezony różne 16   

38 Spodnie ogrodniczki 4   

39 Ręczniki frotte małe 80/50 200   

40 Ręczniki frotte kąpielowy 
130/70 

400   

41 Ścierka kuchenna 20  Krochmalenie 

42 Kamizelka wełniana 2   

43 Żakiet 10   

44 Sutanna 4   

45 Bluzki różne / krótki i długi 
rękaw/ 

40   

46 Trykot 6   

47 Kryza  10  Krochmalenie 

48 Obrus, serweta 10  Krochmalenie 

49 Narzuty na łóżko 5   

50 Ściereczka do demakijażu 
flanelowa 30/40 

30   

51 Peleryna stilonowa/ fryzjerska/ 2   

52 Woreczek do przechowywania 
kosmetyków 40/40 

25   



 
 

Zestawienie asortymentu do czyszczenia chemicznego- garderoba 

1 Garnitury / spodnie, marynarka, 
kamizelka/ 

12   

2 Futro sztuczne 2   

3 Kożuch 2   

4 Frak 6   

5 Marynarka 68   

6 Surdut 4   

7 Kolet 10   

8 Żupan  6   

9 Mundur policyjny, wojskowy, 
kolejowy 

4   

10 Suknie/ epoki historyczne , 
współczesne/ 

150   

11 Nakrycia głowy: czapki, 
szlacheckie, czapki z piórami, 
czapki do mundurów 

15   

 
 

Wykonawca zobowiązany jest podać ceny jednostkowe za wymieniony asortyment. 
Przedmiot zamówienia, które mogą ulec niewielkim zmiana w zależności od produkcji przyszłych 
przedstawień teatralnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 2  
 

FORMULARZ OFERTOWY 
Dane dotyczące Wykonawcy: 
Nazwa ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Siedziba ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nr telefonu / faksu ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nr NIP ……………………………………………………nr REGON …………………………………………………………………………… 
 

Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim 
66-400 Gorzów Wielkopolski ; ul. Teatralna 9 

Tel : 95 728 99 30 fax 95 728 99 35 
e-mail : dzg@teatr-gorzow.pl 

 
 

Zobowiązania oferenta 
 

w związku z zaproszeniem ofertowym na usługę pn. „Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla 
Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim  ul. Teatralna 9” , oferujemy wykonanie całości 
przedmiotu zamówienia na kwotę : 
1) netto ………………………………………………………….zł. 
/ słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………./ 
2) brutto : ………………………………………………………..zł.  
/ słownie : ……………………………………………………………………………………………………………………………../ 
- podatek Vat w wysokości …………………….% tj. …………………………………………………………………..zł.  
 
Poszczególne ceny jednostkowe na przedmiot zamówienia zostały określone w załączniku nr 1 – opis 
przedmiotu zamówienia. 
2. Oświadczam , ze oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
3. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń . 
4. Oświadczamy iż zaoferowana cena pozostanie niezmieniona przez cały okres realizacji zamówienia. 
5. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie do dnia…….. r. 
6. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/ konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest 
następujący ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

/ wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólna ofertę/ 
7. Oświadczamy, że zawarty projekt umowy, stanowiący załącznik nr 7 pozostał przez nas zaakceptowany i 
zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do podpisania umowy na zawartych warunkach, w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
8. Oświadczamy iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od ….. do……… 
niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są  jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
9. Oferta została złożona na ………….. stronach podpisanych kolejno i kolejno ponumerowanych od nr …………….. 
do nr ……………………… 
 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1. ……………………………………………………. 
2. …………………………………………………….. 
      

        ……………………………………………….. 
        Imię i nazwisko 

Podpis osoby/ osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 
 
 
 
 

……………………………, dnia ……………………………………………. 

mailto:dzg@teatr-gorzow.pl


 
 

Załącznik nr 3 
 

OŚWIADCZENIE 
w sprawie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. 

Prawo Zamówień Publicznych 
 
 

Dane dotyczące Wykonawcy: 
Nazwa ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Siedziba ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nr telefonu / faksu ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nr NIP ……………………………………………………nr REGON …………………………………………………………………………… 
 
 
Ja niżej podpisany, reprezentując wykonawcę jestem upoważniony na piśmie lub wpisany w 
odpowiednich dokumentach rejestrowych w jego imieniu oświadczam, że Wykonawca spełnia 
warunki udziału w postepowaniu o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo 
zamówień Publicznych.   
 

……………………………………………….. 
        Imię i nazwisko 

Podpis osoby/ osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 
 
 

 
……………………………, dnia ……………………………………………. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 4 
 
 
 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 
 
Oświadczam, ze wykazujemy się doświadczeniem, polegającym na wykonaniu ( zakończeniu) w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy- w tym okresie , następujących zadań odpowiadających wymaganiom 
Zamawiającego: 

Poz. Nazwa 
Wykonawcy  
( podmiotu) 
wykazujące
go 
spełnianie 
warunków  

Rodzaj 
wykonywanych 
usług 

Wartość 
wykonany
ch usług w 
PLN 

Data 
wykonania 
(zakończenia) 
dzień/ 
miesiąc/ rok 

Miejsce 
wykonania 
usług 

Nazwa i 
adres 
Zamawiające
go/ 
Zlecającego 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

 
 
Załączam dokumenty potwierdzające, że wskazane usługi*/zadania* zostały wykonane zgodnie z 
zasadami i prawidłowo ukończone. 

*Polegające na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w 

art. 26 ust. 2b ustawy PZP, załączamy oświadczenie/ dokumenty „ Informacje i 

formalności konieczne do dokonania oceny spełnienia wymogów”  ogłoszenia o 

zamówieniu.  

 

……………………………………………….. 
        Imię i nazwisko 

Podpis osoby/ osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 
 
 
 
 

……………………………, dnia ……………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 5 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania  

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.  
Prawo zamówień Publicznych  

Dane dotyczące Wykonawcy: 
Nazwa ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Siedziba ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nr telefonu / faksu ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nr NIP ……………………………………………………nr REGON …………………………………………………………………………… 
Ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę jako upoważniony na piśmie lub wpisany w 
odpowiednich dokumentach rejestrowych w imieniu Wykonawcy oświadczam, że nie ma podstaw do 
wykluczenia Wykonawcy z postępowania z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 
24 ust. 1  ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.  

 
 

 
……………………………………………….. 

        Imię i nazwisko 
Podpis osoby/ osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 

……………………………, dnia ……………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 6 
 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
O ZAMIARZE POWIERZENIA WYKONANIA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

 
Ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………………………………………… 

( imię i nazwisko składającego oświadczenie) 
 

będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
( nazwa i siedziba Wykonawcy)  
biorącego udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że 
zamierzam powierzyć wykonanie części zamówienia następującym Podwykonawcą: 

L.P. NAZWA I ADRES PODWYKONAWCY ZAKRES I RODZAJ PRAC POWIERZONYCH DLA 
PODWYKONAWCÓW 

1   

 
………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………… 
( PIECZĄTKA I PODPIS PODWYKONAWCY)    ( PIECZĄTKA I PODPIS WYKONAWCY) 
 
 
Uwaga : w przypadku gdy Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia 
Podwykonawcom, wówczas na powyższym załączniku pisze „ NIE DOTYCZY” i załącza go do oferty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 7 
 
 

WZÓR 
Umowa nr …………………………………………… 

 
Zawarta w dniu ………………. w Gorzowie Wielkopolskim – bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 
29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z poź. zm.) – 
art. 4 pkt 8- pomiędzy: 
Teatrem im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Teatralna 9, 66-400 Gorzów Wlkp. 
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
1. Jana Tomaszewicza – Dyrektor Naczelny i Artystyczny 
2. Annę Jankowską – Głównego Księgowego 
a: 
………………………………..z siedzibą ………………………………… przy ul. ………………………………………….. 
NIP…………………………… REGON ……………………………………………………………………………………………. 
Zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez ………………………………………. 
Wpisanym do KRS ……………………………………… co potwierdza aktualny wpis do KRS 
- w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy –  
o następującej treści: 

§ 1 
 
1. Zamawiający zleca do wykonania a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na 

Świadczenie kompleksowych usług pralniczych tj. praniu wodnym i chemicznym oraz usłudze 
maglowania i prasowania asortymentu wymienionego     w § 1. Ust 2 umowy w raz z odbiorem i 
dostawą do siedziby Zamawiającego. 

2. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę Świadczenie kompleksowych usług 
pralniczych tj. prania wodnego i chemicznego oraz maglowania lub prasowania poniższego 
asortymentu: 
- bielizna pościelowa, 
- bielizna gastronomiczna i stołowa, 
- stroje spektaklowe, 
- rekwizyty, 
- garnitury, 
- fartuchy, 
- koce i narzuty. 
3. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszystkie warunki dotyczące: 
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych niniejszym 
zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
b) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do terminowego i 
właściwego wykonania zamówienia, 
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
e) posiadania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, pozwalającego na 
ewentualne zaspokojenie roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania przedmiotu umowy. 
4. Zamawiający każdorazowo będzie dokonywał zleceń usługi, ilości będą wynikać z rzeczywistego 
zapotrzebowania. 
5. Odbiór brudnej bielizny pościelowej, bielizny gastronomicznej i stołowej, strojów, garniturów, 
rekwizytów, koców i narzut, fartuchów a następnie dostawa czystego asortymentu odbywać się 



 
 

będzie do siedziby Zamawiającego przy ul. Teatralnej 9 w Gorzowie Wlkp., w godzinach 8.00-15.00. 
Koszty transportu Wykonawca ponosi we własnym zakresie. 
6. Odbiór brudnego asortymentu do prania będzie się odbywał w miarę potrzeb Zamawiającego po 
uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. 
7. Maksymalny termin usługi wynosi …. dni robocze od dnia odbioru asortymentu przez Wykonawcę. 
8. Czysta, wyprasowana lub wymaglowana bielizna pościelowa, bielizna gastronomiczna i stołowa, 
firany i zasłony, stroje, garnitury, fartuchy, koce, narzuty powinny być pakowane przez Wykonawcę 
asortymentowo w sposób zabezpieczający je przed pognieceniem i pobrudzeniem podczas 
transportu. 
9. Zamawiający będzie przekazywał brudne składniki do prania posegregowane wg asortymentu wraz 
z podaniem ich wykazu ilościowego. 
10. Cały asortyment oddany do prania musi być prany zgodnie z wymogami producenta tkaniny, 
wymogami sanitarnymi, dezynfekowany termicznie bądź chemicznie z uwzględnieniem 
zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych. 
11. Środki użyte do prania muszą spełniać odpowiednie normy, posiadać niezbędne świadectwa i 
atesty PZH. 

§ 2 
1. Maksymalna wartość brutto umowy wynosi ………………………. zł. ( słownie…………………………………) 
2. Wykonawca po należytym i terminowym wykonaniu każdej usługi, wystawia fakturę Vat. 
3. Płatności za wykonanie usługi dokonane będą przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury Vat na wskazany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego. Za 
moment zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
4. Podana w ofercie cena uwzględnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz obejmuje wszelkie 
koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu umowy. Ceny brutto 
wskazane przez Wykonawcę w ofercie zostaną ustalone na okres ważności umowy i pozostają 
niezmienne przez okres jej trwania. 
5. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

§ 3 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług wymienionych w § 1 ust. 2 umowy w czasie 
maksymalnie ……. dni roboczych od dnia odbioru asortymentu do prania. 

§ 4 
1. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w wykonaniu umowy, Zamawiający ma prawo zgłosić 
reklamacje. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 3 dni roboczych od dnia 
zgłoszenia oraz nieodpłatnie usunąć wady. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo do zlecenia 
wykonania usługi innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
3. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub utraty rzeczy oddanych do prania Wykonawca 
zobowiązuje się naprawić powstała z tego tytułu szkodę. 
4. Za opóźnienia w wykonaniu zlecenia Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w 
wysokości 10% wartości jednostkowego zlecenia za każdy dzień opóźnienia. 
5. Zamawiającemu przysługuje kara umowna z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania 
zlecenia w wysokości 20% wartości jednostkowego niewykonanego lub nienależycie wykonanego 
zlecenia. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrąceń kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy na 
co Wykonawca wyraża zgodę. 
7. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego naliczone kary 
umowne na zasadach ogólnych. 

§ 5 
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 r. 
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu 
w którym wypowiedzenie zostało złożone. 



 
 

3. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu 
wypowiedzenia w przypadku gdy Wykonawca w sposób rażący narusza zapisy niniejszej umowy, w 
szczególności gdy co najmniej 2-krotnie w bezpośrednio następujących po sobie okresach odbioru 
asortymentu nie wykonał usług w terminie. W takim wypadku Wykonawcy nie przysługują roszczenia 
odszkodowawcze z tytułu rozwiązania umowy. 
4. Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy zamawiający zalega z 
zapłatą należytego wynagrodzenia za co najmniej 3 pełne okresy rozliczeniowe. 
 

§ 6 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7 
1. Wszelkie spory lub niejasności powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy Strony 
zobowiązują się rozstrzygnąć w pierwszej kolejności na drodze polubownej. 
2. W przypadku nie dojścia Stron do porozumienia w terminie 14 dni od daty pisemnego zaproszenia 
do rozmów, rozstrzygnięcie sporu będzie należało do Sadu powszechnego, właściwego dla siedziby 
Zamawiającego 

§ 8 
W sprawach nie unormowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego 

§ 9 
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron. 
 

§ 10 
Integralną częścią umowy stanowią załączniki : 
- załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 
- załącznik nr 2- Oferta Wykonawcy – formularz ofertowy wraz z załącznikami  
 
 
Wykonawca         Zamawiający  
 
 


