
 

W związku z realizacją projektu pt. „Profesjonalne kadry w samorządzie lokalnym – 
budowanie kompetentnych zespołów administracji publicznej w zakresie wsparcia 
reformy samorządowej w Ukrainie”, współfinansowanego w ramach polskiej 
współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Urząd Miasta Lublin 
zwraca się z prośbą o wycenę usługi zgodnie z poniższym opisem: 
 

Transport siedemnastu osób 
z lotniska im. Fryderyka Chopina - Warszawa Okęcie do Lublina w dniu 

24.04.2018 oraz z Lublina (śródmieście) do Portu lotniczego Lublin w Świdniku 
w dniu 27.04.2018 

 
Szczegóły zamówienia: 

 odbiór uczestników wizyty z lotniska im. Fryderyka Chopina - Warszawa 
Okęcie w dniu 24.04.2018 około godziny 15:50, 

 transport siedemnastu osób do Lublina, 

 transport siedemnastu osób z Lublina (śródmieście) do Portu lotniczego Lublin 
w Świdniku w dniu 27.04.2018 około godz. 11.00 

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: kwiecień 2018 – kwiecień 2016 – 25 pkt,             
- data pierwszej rejestracji: kwiecień 2016 – kwiecień 2014 – 20 pkt,                 
- data pierwszej rejestracji: kwiecień 2014 – kwiecień 2012 – 15 pkt,                 
- data pierwszej rejestracji: kwiecień 2012 – kwiecień 2010 – 10 pkt,                 
- data pierwszej rejestracji: kwiecień 2010 – kwiecień 2008 – 5 pkt,  
 
Proszę o przesłanie wyceny wraz z informacją na temat pojazdu (umożliwiającą 
weryfikację spełniania warunku i ocenę oferty) do dnia 12  kwietnia 2018 r. do 
godziny 12.00 na adres e-mail: wiktor.swincicki@lublin.eu  
 
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 81 466 2866, osoba do kontaktu: 
Wiktor Świńcicki 

mailto:wiktor.swincicki@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. 


