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 następującej usługi:
dostawa projektora multimedialnego
1. Specyfikacja techniczna zamawianych urządzeń określona jest w zał. nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2. Sposób realizacji zamówienia:
1) Wykonawca w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu
dokumenty potwierdzające spełnienie przez dostarczany sprzęt wymagań określonych w
załączniku nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2) Zamawiający w terminie 2 dni od dostarczenia dokumentów o których mowa w pkt. 1
zweryfikuje zgodność dokumentów z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności dokumentów z zapisami
załącznika nr 1, Zamawiający wzywa Wykonawcę do ponownego dostarczenia
dokumentów, o których mowa w pkt 1.
3) Wykonawca w terminie 2 dni od otrzymania wezwania, o którym mowa w pkt. 2
dostarcza Zamawiającemu właściwe dokumenty, o których mowa w pkt. 1.
4) Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy dostarczy przedmiot zamówienia do
Zamawiającego.
3. Kryteria oceny:
1) Oferowana cena - 70 %.
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów
otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg
następującego wzoru:
Najniższa cena
Pc = ------------------------- × 100 pkt × 70%
Cena badanej oferty
2) Okres gwarancji - 30 %.
W powyższym kryterium oceniana będzie ilość pełnych miesięcy przez jaką wykonawca
obejmie gwarancją projektor multimedialny.
Za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji powyżej wymaganych 36 miesięcy oferta otrzyma
1 punkt.

W przypadku podania przez wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy dla
projektora do wzoru zostanie podstawiony okres 60 miesięcy.
Oferta w danym parametrze uzyska punktację wg wzoru:
Po
Pg = -------------------- × 100 pkt × 30%
Pm
gdzie:
Po - wartość gwarancji z ocenianej oferty,
Pm - najwyższa wartość gwarancji ze wszystkich ocenianych ofert,
W - waga kryterium
3) Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie obliczana wg wzoru:
P = Pc + Pg
Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
4. Oferta powinna zwierać:
1. skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego – załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania.
2. skan podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych - załącznik nr 3 do
niniejszego zapytania.
Ofertę należy przesłać do dnia 20.12.2018 r. do godziny 10.00 na adres e-mail:
wkutnik@lublin.eu
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 81 466 2865, osoba do kontaktu:
Wojciech Kutnik
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr
3.
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.

