
ZAPYTANIE OFERTOWE 

ZAMAWIAJĄCY : „Opera Krakowska” w Krakowie z siedzibą przy ul. Lubicz 48, 30-698 Kraków 

zaprasza do złożenia oferty na: 

Wykonanie okresowych przeglądów konserwacyjnych pogwarancyjnych oraz wykonywanie 

napraw bram p.poż. wraz z osprzętem, produkcji MAŁKOWSKI- MARTECH S.A.  zamontowanych w 

budynku Opery Krakowskiej przy ul. Lubicz 48 w Krakowie 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Wykonanie okresowych przeglądów konserwacyjnych pogwarancyjnych oraz wykonywanie 

napraw bram p.poż. wraz z osprzętem, produkcji MAŁKOWSKI- MARTECH S.A. 

zamontowanych w budynku  Opery Krakowskiej przy ul. Lubicz48 w Krakowie, obejmujących: 

-bramy przeciwpożarowe -w ilości 7 sztuk: typu Marc-O, Marc-O(T2), Marc-P(T2), Marc-VR, 

Marc-K,  

-klapy p.poż. -w ilości 2 sztuk: typu Marc-Pk  

-oraz osprzęt sygnalizacyjno-ostrzegawczy,  

Szczegółowy wykaz  urządzeń zawarty jest  w dołączonym załączniku nr 1 do umowy. 

Przeglądy mają być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta. 

2. Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 31.12 2023r. 

Mają być wykonane dwa przeglądy w odstępie półrocznym, w terminach: marzec i wrzesień 

2023r. 

3. Istotne warunki wykonania zamówienia : wzór umowy w załączeniu. 

4. Rodzaj zamówienia: usługa. 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.(jeśli 

są wymagane)* 

Usługa winna być wykonana przez firmy , które posiadają autoryzację producenta tj. Firmy 

MAŁKOWSKI-MARTECH S.A.  na prowadzenie serwisu bram p.poż. 

6. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował zamawiający przy wyborze ofert, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

6.1  oferty będą oceniane wg poniższych kryteriów 
Kryterium 1  
Cena/koszt wykonania zamówienia  - waga 100 % 
 

6.2 Opis sposobu przyznawania punktacji: 
- W kryterium 1:     

Najniższa cena/koszt brutto oferty  
spośród niepodlegających odrzuceniu   

Cena = ----------------------------------------------- x 100% 
Cena brutto oferty ocenianej   

 
6.3 Obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, zostaną dokonane 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,  

6.4 Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska 

najwyższa łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert. 



7. Opis sposobu obliczania kosztu brutto.  

Wykonawcy zobowiązani są do starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, 

warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na koszt zamówienia.  

Cena wykonania zamówienia podana w ofercie musi być kosztem brutto (razem z podatkiem 

VAT). W formularzu oferty należy podać koszt oferty brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia do dwóch miejsc po przecinku.  

Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych 

polskich.  

Wynagrodzenie winno uwzględniać  dwa przeglądy. 

8. Dokumenty jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty – oprócz formularza oferty (jeśli są 

wymagane):  

-Uprawnienia do wykonywania przeglądów urządzeń p.poż. produkcji MAŁKOWSKI 

MARTECH. 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.  

10. TERMIN SKŁADANIA OFERTY:  nie później niż do 27 lutego 2023 r. w formie: mailowej na  

adres:  j.augustynska@opera.krakow.pl 

(złożenie oferty po ww. terminie spowoduje jej odrzucenie)  

11. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi o wyborze 
najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę. 

12. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

13. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, 
Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny. 

14. Zamawiający zastrzega możliwość negocjacji z wykonawcami w przypadku, gdy kwota 

przeznaczona przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia jest mniejszy niż wartość 

oferty najkorzystniejszej oraz w zakresie kryteriów oceny ofert. (jeżeli dotyczy) 

15. Zamawiający zastrzega możliwość uwzględnienia i wyboru z otrzymanych ofert spełniających 

warunki udziału, wybranych pozycji (części zamówienia), które przedstawiają 

najkorzystniejszy dla Zamawiającego bilans ceny i innych wymagań opisanych w Zapytaniu. 

(jeżeli dotyczy) 

16. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania powodów. 

17. Administratorem udostępnionych danych osobowych jest Opera.  Zasady przetwarzania 

danych zostały opisane na:  www.operakrakowska.pl/rodo. Siedziba Opery jest objęta 

monitoringiem wizyjnym.  

 

Załączniki:  

1.Formularz oferty 

2.Wzór umowy, 



Sporządził:  Joanna Augustyńska  data: 16.02.2023 r.  Zatwierdził: ……………………………… 

* - wybrać właściwe  


