
 

W związku z realizacją projektu: Projekt „LUBInclusiON – działania profilaktyczne 

i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług 

społecznych”, współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego i i budżetu 

państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014-2020, Urząd Miasta Lublin prosi o wycenę i złożenie ofert na realizację 

następującej usługi: 

dostawa akcesoriów do fitnessu w klubach seniora przy Domu Pomocy Społecznej im. 

Wiktorii Michelisowej i Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II 

w Lublinie 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów do fitnessu w klubach seniora 

przy  Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej i Domu Pomocy Społecznej 

im. Świętego Jana Pawła II., zgodnie ze specyfikacją opisaną w Szczegółowym 

Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 

ogłoszenia. 

2. Adres dostaw asortymentu: Urząd Miasta Lublin, Wydział Projektów 

Nieinwestycyjnych, ul. Okopowa 11, 20-022 Lublin. 

3. Kryteria wyboru: 

a) cena brutto zawierająca koszt dostawy - 80% 

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty według 

następującego wzoru: 

najniższa cena 

---------------------------------- x 80 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) Termin dostawy – 20% 

Za każdy dzień dostawy krótszy o 1 dzień roboczy od wskazanej daty 2 września 

oferent otrzyma 2 punkty, nie więcej jednak niż 20 punktów łącznie. Możliwe jest 

wskazanie jako termin dostawy jedynie dni będących dla Zamawiającego dniami 

pracy tj. od poniedziałku do piątku.  

4. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Termin składania ofert: do dnia 19 sierpnia 2019 r. do godziny 15:00 na adres e-mail: 

bartlomiej.zwolakiewicz@lublin.eu lub osobiście w Wydziale Projektów Nieinwestycyjnych 

Urzędu Miasta Lublin, ul. Okopowa 11, 20-022 Lublin. Oferta powinna być złożona 

z wykorzystaniem formularza stanowiącego Załącznik nr 2 oraz zawierać podpisane 

oświadczenia stanowiące Załączniki nr 3 i nr 4 do niniejszego zapytania. 



 

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 81 466-28-81 (Bartłomiej 

Zwolakiewicz), lub mailowy: bartlomiej.zwolakiewicz@lublin.eu. 

Osoba fizyczna powinna w treści swojej oferty umieścić oświadczenie:  

"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 z 

późn. zm.) dotyczącego ochrony danych osobowych, w zakresie mojego imienia i nazwiska, 

na potrzeby odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej dotyczące niniejszego 

postępowania” 

Pouczenie: 

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. 

mailto:bartlomiej.zwolakiewicz@lublin.eu

