
 

W związku z realizacją projektu pt. „Nowe życie starego miasta: rewitalizacja zabytków 
dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie”, współfinansowanego przez Unię 
Europejską na potrzeby Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Urząd Miasta Lublin zwraca 
się z prośbą o wycenę usługi zgodnie z poniższym opisem: 

Transport 9 osób na trasie Lublin - Łuck (Ukraina) - Lublin w dniach 20-21.11.2019 r. 

 Szczegóły zamówienia: 

 wyjazd z parkingu w centrum Lublina w dniu 20.11.2019 r. około godz. 13:00; 
 wyjazd z parkingu Hotelu „Ukraina”, ul Słowackiego 2, 43025 Łuck w dniu 21.11.2019 r. 

około godz. 14:00 czasu ukraińskiego. 

Warunki: 

 pojazd nie starszy niż 10 lat, 
 estetyczny wygląd pojazdu, 
 pojazd musi posiadać klimatyzację z nawiewem. 

Kryteria oceny:  

 całościowa cena brutto – waga kryterium: 75% 

sposób obliczenia ilości punktów w tym kryterium:                 

najniższa cena   
                   ------------------------------   X 75           

cena badanej oferty 

 rocznik pojazdu – waga kryterium: 25% 

sposób obliczenia ilości punktów w tym kryterium:  

- data pierwszej rejestracji: listopad 2019 – grudzień 2017 – 25 pkt., 
- data pierwszej rejestracji: listopad 2017 – grudzień 2015 – 20 pkt.,  
- data pierwszej rejestracji: listopad 2015 – grudzień 2013 – 15 pkt.,                  
- data pierwszej rejestracji: listopad 2013 – grudzień 2011 – 10 pkt.,                 
- data pierwszej rejestracji: listopad 2011 – listopad 2009 – 5 pkt.,  

Koszt wyżywienia i noclegu kierowcy podczas pobytu w Łucku pozostaje po stronie 
Wykonawcy. 

Ofertę zwierającą wycenę brutto za w/w usługę, informację na temat pojazdu (umożliwiającą 
weryfikację spełniania warunku i ocenę oferty) oraz podpisaną zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych (załącznik nr 1) należy przesłać do dnia 08.11.2019 r. do godziny 12.00 na adres 
e-mail: wjankowski@lublin.eu  

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 81 466 2865, osoba do kontaktu: Wojciech 
Jankowski 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi 
Załącznik nr 1.  

mailto:wjankowski@lublin.eu


 

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 sobie prawo podjęcia negocjacji z wybranymi lub wybranym 
wykonawcą celem uzyskania możliwie korzystnych warunków zamówienia. 

O ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaniecie Państwo poinformowani drogą 
elektroniczną. 


