
Wykonanie i montaż nagrobków na mogiłach Więźniów Zamku Lubelskiego na cmentarzu 
rzymskokatolickim przy ul. Unickiej

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 2 nagrobków na mogiłach Więźniów Zamku Lubelskiego 
na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Unickiej (sektor 14 rząd 16 nr 561 i 566).
Zakres prac:
– demontaż istniejących nagrobków,
– wykonanie i montaż nowych nagrobków,
– demontaż istniejących opasek
– wykonanie nowych opasek.

Parametry nagrobków:
– wymiary: szer. 1 m, dł 2 m, wys. 0,4 m (brak pionowej tablicy epitafijnej),
– materiał: granit szary (np. light grey lub bohus grey),
– poziome tablice epitafijne z granitu czarnego zawierające dane pochowanych osób (149 i 178 

znaków),
– wymiary istniejących opasek (wylewka betonowa): 10/26/16/36 cm oraz 16/16/26/36 cm,
– wymiary nowych opasek (kostka betonowa): 10/16/10/36 cm oraz 16/16/16/36 cm.

Termin realizacji – 4 grudnia 2015 r.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę łączna suma punktów uzyskana 
w następujących kryteriach: najniższa cena (waga – 90%) oraz najdłuższy okres gwarancji (waga – 
10%).
W  powyższym  kryterium  oceniana  będzie  ilość  pełnych  miesięcy  przez  jaką  oferent 
deklaruje gwarancję.  Maksymalną ilość punktów otrzyma oferent,  który zaproponuje najdłuższy 
okres  gwarancji.  Do  obliczeń  zostanie  przyjęty  maksymalny  okres  gwarancji  60  miesięcy.  
Minimalny okres gwarancji to 36 miesięcy.

Oferty będą oceniane według następujących wzorów:
– cena: (najniższa cena / cena badanej oferty) x 90%
– gwarancja: (okres gwarancji badanej oferty / najdłuższy okres gwarancji) x 10%

Ofertę (wypełniony formularz ofertowy) należy składać do dnia 28 października 2015 r. do godz. 
15.00:
– w sekretariacie Wydziału Gospodarki Komunalnej – Lublin, ul. Zana 38, pok. 710,
– fax-em: nr 81 466-31-01,
– na adres e-mail: komunalna@lublin.eu

Osoba do kontaktu: Kamil Smagacz, tel. 81 466-31-40, e-mail: ksmagacz@lublin.eu

Załączniki:
● formularz ofertowy
● fotografie istniejących nagrobków
● wzór umowy

Niniejsze  zapytanie  nie  jest  zamówieniem i  otrzymane oferty  nie  powodują  powstania  żadnych  
zobowiązań  wobec  stron.  Gmina  Lublin  zastrzega  sobie  prawo  modyfikacji  i  unieważnienia  
procedury wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny. Niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania  
ofertowego  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  -  Prawo  zamówień  publicznych.  O  ewentualnym  
wybraniu Państwa oferty zostaniecie Państwo poinformowani.
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