
ZAPYTANIE OFERTOWE 

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

zaprasza do złożenia oferty na: 

Kompleksowe czyszczenie kostiumów scenicznych oraz garderoby służbowej pracowników Opery 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Kompleksowe czyszczenie kostiumów scenicznych oraz ich elementów z różnego rodzaju 

delikatnych tkanin oraz garderoby służbowej pracowników Opery wraz z usługą transportową 

(każdorazowo odbiór i przywóz kostiumów do siedziby Opery).  

Zamówienie obejmuje czyszczenie: 

marynarka, żakiet (proste) – 75 sz. 

frak, żakiet złożony – 50 szt. 

spodnie – 180 szt. 

spodnie krótkie ¾ - 5 szt. 

szorty – 5 szt. 

płaszcz, kurtka – 25 szt. 

koszula, bluzka (proste) – 30 szt. 

koszula, bluzka (złożone) – 5 szt. 

kamizelka – 50 szt. 

spódnica prosta – 20 szt. 

spódnica wieczorowa – 40 szt. 

krawat, muszka, fular, apaszka – 20 szt. 

sukienka - 120 szt. 

suknia wieczorowa – 200 szt. 

peleryna – 10 szt. 

toga, sutanna – 15 szt. 

pasek – 10 szt. 

czapka, kapelusz – 15 szt. 

gorset – 30 szt. 

Wskazane wyżej ilości są wartościami szacunkowymi i mogą ulec zmniejszeniu lub 

zwiększeniu. 

2. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.  

Umowa realizowana będzie na każde żądanie Zamawiającego (zlecenie), po zgłoszeniu 

zapotrzebowania na czyszczenie. 

3. Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik nr 2 do Zapytania 

Zamawiający zaznacza, iż wyłoniony Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania 

ubezpieczenia w okresie realizacji zamówienia zgodnie z zapisami zawartymi 

w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SWZ. 

4. Rodzaj zamówienia: usługa 



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

są wymagane) 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie 

polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 

co najmniej 2 usług odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot 

zamówienia, tj. usług obejmujących czyszczenie kostiumów scenicznych o łącznej wartości co 

najmniej 10 tys. zł brutto 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu 

o informacje podane w pkt. 3 Formularzu oferty metodą „spełnia” – „nie spełnia” 

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

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

Oferty będą oceniane wg. kryterium - cena 100% - oferta z najniższą ceną otrzyma 

maksymalną ilość punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. 

6. Opis sposobu obliczania ceny brutto  

Wykonawcy zobowiązani są do starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, 

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

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

VAT), wyliczoną w oparciu o zestawienie zawarte w pkt. 1 Formularza oferty. 

W formularzu oferty należy podać ceny jednostkowe oraz łączna cenę za wykonanie 

przedmiotu zamówienia z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.  

W przypadku podania przedziału cenowego dla danej pozycji z wykazu do porównania ofert 

Zamawiający przyjmie wartość maksymalną. 

Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych 

polskich.  

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

wymagane):  

nie dotyczy 

8. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.  

9. TERMIN SKŁADANIA OFERTY:  nie później niż do godz.10:00, 19 lipca 2022r. w formie: 

mailowej na adres m.waszeda@opera.krakow.pl 
(złożenie oferty po ww. terminie spowoduje jej odrzucenie)  

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

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

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



13. 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. 

14. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania powodów. 

15. Klauzula informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych określona została przez 

Zamawiającego pod adresem www.opera.krakow.pl/pl/polityka-prywatnosci  

 

 

Załączniki:  

Wzór umowy 

Formularz oferty 

 

Sporządziła: Maria Waszęda-Korzeniowska,  data: 11.07.2022r.               

Zatwierdził: Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych Marian Paciorek 


