
Gmina Lublin w związku z realizacją projektu „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” w ramach
programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja publiczna 2019” zaprasza do 
złożenia oferty na usługę:

Wydruk wystawy promującej 450-lecie Unii Lubelskiej w ramach projektu „Od Unii
Lubelskiej do Unii Europejskiej”

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. wydruk UV wystawy na podstawie otrzymanych materiałów graficznych, przekazanych 
przez Zamawiającego; 

2. ilość: 14 plansz wystawy w wersji językowej polsko-ukraińskiej oraz 14 plansz wystawy 
w wersji białorusko-angielskiej; 

3. wymiary plansz 100x140 cm, grubość 6 mm; 
4. materiał: PCV spienione; 
5. mocowania: zawieszki „krokodylek” - 2 szt. na każdej planszy; 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

• do 18 września 2019 r. 
• wydrukowany przedmiot zamówienia zostanie przekazany Zamawiającemu na adres: 

Wydział Projektów Nieniwestycyjnych Urzędu Miasta Lublin, ul. Okopowa 11, Lublin 20-
022 

Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w celu spełnienia warunków:

posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia.

Wykaz wymaganych dokumentów:

1. formularz ofertowy wraz z wykazem zrealizowanych działań potwierdzających posiadane 
doświadczenie, w tym poświadczenie wykonania zadań polegających na realizacji co 
najmniej 3 zleceń o podobnym charakterze (tzn. wydruków na spienionym PCV) na 
przestrzeni ostatnich 3 lat od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia (załącznik nr 1). Wykaz 
powinien zawierać wskazanie nazwy usługi, zakresu usługi, daty jej wykonania oraz nazwy 
podmiotu, na rzecz którego realizowane było zamówienie; 

2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji 
(załącznik nr 2); 

Oferty nie spełniające warunków formalnych zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie 
merytorycznej.

Termin realizacji zamówienia:

Od dnia złożenia zamówienia do 18 września 2019 r.

Rodzaj i opis kryteriów oceny ofert:

1. Cena brutto – 70%



Liczba punktów w tym kryterium będzie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

najniższa cena

    --------------------------------------- x 70 pkt

cena badanej oferty

Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane 
z realizacją usługi niezbędne do jej wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków 
(w tym podatek VAT - dotyczy podmiotów będących płatnikiem podatku VAT). 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 2018 r. poz. 2354).

2. Doświadczenie – 30%

W tym kryterium będzie oceniana ilość wydruków na spienionym PCV wykonanych w ciągu 
ostatniego roku licząc od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.

Liczba punktów w tym kryterium będzie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

ilość zrealizowanych wydruków na spienionym PCV w ofercie badanej

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 30 pkt

ilość zrealizowanych wydruków na spienionym PCV w ofercie

z największą ilością wydruków

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. 
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. Wykonawca ponosi 
samodzielnie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od 
wyniku postępowania.

Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:

Ofertę zwierającą formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 oraz podpisaną klauzulę 
informacyjną z oświadczeniem, stanowiącą załącznik nr 2, należy przesłać do dnia 09.09.2019 r. 
do godziny 11:00 na adres e-mail: wswincicki@lublin.eu

Osoba do kontaktu: Wiktor Świncicki: wswincicki@lublin.eu , tel. 81 466 2866.

Oferta zawierać powinna dokumenty poświadczające spełnianie przez nią kryteriów formalnych 
oraz umożliwiające prawidłową jej ocenę w kontekście kryteriów oceny ofert. Oferty niekompletne 
nie będą rozpatrywane.

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.) 
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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 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.


