
1 
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Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP 

 

W związku z realizacją projektu „Profesjonalne kadry w samorządzie lokalnym – budowanie 
kompetentnych zespołów administracji publicznej w zakresie wsparcia reformy samorządowej 
w Ukrainie”, finansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach 
Programu „Polska pomoc rozwojowa 2018”, Urząd Miasta Lublin w ramach rozeznania rynku 
zwraca się z prośbą o złożenie oferty na usługę zgodnie z poniższym opisem: 

Przewóz uczestników projektu na trasach Przemyśl – Lublin – Przemyśl oraz Warszawa 
– Lublin – Świdnik w dniach 22 września 2018 r. oraz 26 września 2018 r. 

Szczegóły: 

1. Trasa Warszawa – Lublin – Świdnik 

22 września 2018 r. 

 Przewóz 2 przedstawicieli Urzędu Miasta Lublin z Lublina na Lotnisko Warszawa 
Okęcie 

 Odbiór 20 uczestników wizyty wraz z bagażami z lotniska im. Fryderyka Chopina - 
Warszawa Okęcie, około godziny 10:40, 

 Przewóz uczestników wraz z przedstawicielami Urzędu Miasta Lublin do Lublina (Hotel 
Hampton by Hilton, aleja Kompozytorów Polskich 1)  

26 września 2018 r. 

 Odbiór i przewóz 20 uczestników wraz z 2 przedstawicielami Urzędu Miasta Lublin z 
Lublina (Hotel Hampton by Hilton, aleja Kompozytorów Polskich 1) do Portu Lotniczego 
Lublin w Świdniku, około godziny 8:15 

 Przewóz 2 przedstawicieli Urzędu Miasta Lublin do Lublina 

2. Trasa Przemyśl – Lublin – Przemyśl 

22 września 2018 r. 

 Przewóz 2 przedstawicieli Urzędu Miasta Lublin z Lublina na Dworzec Główny PKP w 
Przemyślu  

 Odbiór 11 uczestników wizyty wraz z bagażami z Dworca Głównego PKP w Przemyślu, 
około godziny 15:15, 

 Przewóz uczestników wraz z przedstawicielami Urzędu Miasta Lublin do Lublina (Hotel 
Hampton by Hilton, aleja Kompozytorów Polskich 1)  

26 września 2018 r. 

 Odbiór i przewóz 11 uczestników wraz z 2 przedstawicielami Urzędu Miasta Lublin 
z Lublina (Hotel Hampton by Hilton, aleja Kompozytorów Polskich 1) do Dworca 
Głównego PKP w Przemyślu, około godziny 9:00 

 Przewóz przedstawicieli Urzędu Miasta Lublin do Lublina 

Warunki udziału w postępowaniu: 
 pojazd nie starszy niż 10 lat, 
 estetyczny wygląd pojazdu, 
 pojazd musi posiadać klimatyzację z nawiewem. 

. 
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Jest możliwość składania ofert częściowych tylko na trasę z pkt 1 lub tylko na trasę z 
pkt 2. 

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, 

 Osoba do kontaktu: 

Wiktor Świncicki, tel. 81 466 28 59, e-mail: wswincicki@lublin.eu 

Wycenę usługi wraz z informacją na temat pojazdu (umożliwiającą weryfikację 
spełniania warunku i ocenę oferty) oraz podpisaną zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych (załącznik nr 1) należy przesłać do dnia 14 września 2018 r. do godziny 12.00 
na adres e-mail: wiktor.swincicki@lublin.eu 

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

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

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

O ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaniecie Państwo poinformowani drogą 
elektroniczną. 
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