
 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na mocy którego przepisów ustawy 
nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30 000 euro, oraz w związku z realizacją projektu „AREA 21 - Inteligentne Miasta 
Regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego, Urząd Miasta Lublin w 
ramach rozeznania rynku zwraca się z prośbą o przesłanie ofert na realizację: 

 

Dostawa flipcharta w ramach projektu 

„AREA 21 – Inteligentne Miasta Regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.” 

 

Konieczne wymogi dla flipcharta: 

1. Rozmiar tablicy min. 60x90 cm. 

2. Powierzchnia suchościeralna, lakierowana, magnetyczna. 

3. Niemobilny, na składanych nogach. 

4. Gwarancja na urządzenie min. 24 miesiące, gwarancja na powierzchnię tablicy – min. 10 lat. 

5. Uchwyty umożliwiające zamontowanie bloków o formacie A1 i EURO. 

6. Półka na akcesoria. 

7. Flipchart powinien być nowy, wcześniej nieużywany. 

 

Termin realizacji zamówienia – do 7 dni dnia od otrzymania zamówienia. 

Miejsce dostarczenia flipcharta – Wydział Projektów Nieinwestycyjnych Urzędu Miasta Lublin, 
ul. Okopowa 11, 20-022 Lublin 

Oferta powinna zawierać kwotę netto i brutto flipcharta, a także model flipcharta i wszelkie 
informacje potwierdzające spełnianie wszystkich koniecznych wymogów przez flipchart. 

Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi na podstawie faktury po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego 
przez obie strony. 

 

Kryteria kwalifikowalności: 

Ofertę złożyć mogą:  

- firmy oferujące pośrednictwo w dostarczaniu sprzętu 

- producenci sprzętu 

 

Wykonawca może złożyć więcej niż jedną ofertę. 

 

Kryterium oceny – cena – 100% 

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

(cena oferty najtańszej)/(cena oferty badanej) x 100 = liczba punktów 

 



 

Osoba do kontaktu: Marta Jędrych, tel. 81 466 28 87, e-mail: mjedrych@lublin.eu  

Ofertę należy przesłać do 15 marca 2018 r. do godz. 12.00 na adres mjedrych@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. 
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