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W związku z realizacją projektu pt.: „LUBInclusiON  działania profilaktyczne 
i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz  utworzenie nowych miejsc usług 
społecznych” [umowa nr 56/RPLU.11.02.00-06-0065/18-00 z dnia 26 czerwca 2018 r.] 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020, Gmina Lublin prosi o wycenę i złożenie ofert na realizację następujących 
usług: 

dostawa instrumentów muzycznych wraz z akcesoriami – 4 części 

I. CEL ZAMÓWIENIA 

Dostawa instrumentów muzycznych wraz z akcesoriami do pomieszczeń, które od 
stycznia 2019 roku będą wykorzystywane na potrzeby Klubów Seniora działających 
przy Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej, Domu Pomocy Społecznej 
Betania w Lublinie, Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie 
oraz Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Lublinie 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

dostawa instrumentów muzycznych wraz z akcesoriami – 4 części 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego 
zapytania. 

III. REZULTAT WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

W wyniku realizacji zamówienia zostaną wyposażone w sprzęt muzyczny 
pomieszczenia do prowadzenia muzykoterapii w Klubach Seniora. 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Ostateczny termin dostawy przedmiotu zamówienia przewiduje się nie później niż 
27 grudnia 2018 roku. 

Podmiot ubiegający się o realizację zamówienia zobowiązuje się do bezwzględnego 
przestrzegania terminu realizacji zamówienia. 

V. OCENA OFERT 

Oferty zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów: 
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1. KRYTERIA OCENY: 

a) cena brutto – 90 pkt 

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty według następującego 
wzoru: 

najniższa cena  
---------------------------------- x 90 pkt  

cena badanej oferty    

Oferta powinna zawierać cenę brutto. Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną 
cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zadania, niezbędne do jego 
wykonania. 

Prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.). 

b) czas wykonania dostawy – 10 pkt 

Oferta powinna zawierać datę końcową wykonania dostawy. 

Za każdy dzień, poprzedzający dzień wskazany w niniejszym zapytaniu (tj. 27 grudnia 
2018r.), oferta uzyska 2 punkty, nie więcej jednak niż 10 punktów łącznie. 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Termin składania ofert: do dnia 17 grudnia 2018 r. do godziny 14.00. 

Formularz ofertowy (Załącznik nr 3 dla danej części) oraz podpisany załącznik 
nr 1 [w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą] 
należy przesłać do dnia 17 grudnia 2018 r.  do godz.: 14.00 na adres poczty 
elektronicznej: teresa.kieron@lublin.eu 

Oferent może złożyć ofertę na jedną lub kilka części. 

Osoby do kontaktu: 

Teresa Komisarczuk-Kieroń, adres poczty elektronicznej: teresa.kieron@lublin.eu, tel. 
81 466 28 86 

Monika Kłos, adres poczty elektronicznej mklos@lublin.eu, tel.: 81 466 28 53 

Osoba fizyczna powinna w treści swojej oferty umieścić oświadczenie: 
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"Oświadczam, że rezygnuję z prawa do prywatności, o którym mowa w art. 5 ust. 2 
ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1330) dotyczącego ochrony danych osobowych, w zakresie mojego imienia i 
nazwiska, na potrzeby odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej 
dotyczące niniejszego postępowania”. 

Niniejsze zapytanie nie stanowi czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ani nie 
stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 

W niniejszym postępowaniu zamawiający przewiduje możliwość wezwania 
wykonawców do złożenia uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących przesłanych ofert, a 
także poprawienia, w uzgodnieniu z wykonawcą, oczywistych lub nieistotnych omyłek 
w ofercie wykonawcy. 

Zamawiający zastrzega, że niniejsze zapytanie może zostać odwołane jeżeli nastąpi 
zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie 
publicznym. 

Zamawiający zastrzega prawo do negocjacji z wybranym Wykonawcą, modyfikacji 
złożonych ofert w zakresie ostatecznej wartości oraz uszczegółowienia zakresu 
przedmiotu umowy i terminów jej wykonania. 

O ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaniecie Państwo poinformowani drogą 
elektroniczną. 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje 
się w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

 


