
Oznaczenie sprawy: AZP/PDN/ZO/2/2015

Podstawa prawna ogloszenia: art. 30a ustawy z dnia 30 kvvietnia 2010 r. o zasadach
tinansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z pozn. zm.).

Data zamieszczenia ogloszenia o udzielanym zamowieniu na swojej stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej: 25.02.2015r.

*

OGLOSZENIE O UDZIELANYM ZAMOWIENIU W
UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W LUBLINIE

NA DOSTAWY IUSLUGIZ DZIEDZINY NAUKI
W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Post^powanie jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamowien z
dziedziny nauki w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie o wartosci nie przekraczajqcej
wyrazonej w zlotyeh rownowartosci kwoty, o ktorej mowa w art. 4 pkt 8a ustawy - Prawo
zamowien publicznych, udost^pnionego na stronie internetowej http://www.up.lublin.pl/81/

1. Nazwa oraz adres zamawiajqcego: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13,
20-950 Lublin.
2. Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowienia: dostawa 3 sztuk inkubatorow -
szaf termostatycznych do inkubacji mikroorganizmow na podlozach mikrobiologicznych dla Katedry
Higieny Zwierzat i Srodowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
3. Terrain wykonania zamowienia: 5 tygodni od dnia podpisania umowy.
4. Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych
warunkow: Zamawiajacy nie stawia warunkow w niniejszym postepowaniu.
5. Wykaz oswiadczen lub dokumentow, jakie maj^ dostarczyc wykonawcy skladaj^cy ofertf w
niniejszym postf powaniu:
5.1. Wypelniony i podpisany formularz ,,Oferta Wykonawcy" zgodnie ze wzorem stanowi^cym
zal^cznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
5.2. Folder lub prospekt zawieraj^cy szczegolowy opis oferowanego modelu inkubatora.
6. Informacje o sposobie porozumiewania si§ zamawiajqcego z wykonawcami oraz

przekazywania oswiadczen lub dokumentow, a takze wskazanie osob uprawnionych do
porozumiewania si^ z wykonawcami:

Dane adresowe Zamawiaj^cego:
Sekcja ds. Zamowien Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13 pok.
54, 20-950 Lublin, tel. (0-81) 445-66-03, fax (0-81) 445-67-30, e-mail zamowienia@up.lublin.pl..
strona internetowa, na ktorej umieszczone jest ogioszenie o postepowaniu http://up.lublin.pl/szp/
Osoby uprawnione do porozumiewania sif z Wykonawcami:
- w zakresie zagadnien technicznych dotycz^cych przedmiotu zamowienia:
Pawel Rozanski - Katedra Higieny Zwierzat i Srodowiska tel. (81) 445-69-66
- w zakresie zagadnien prawnych dotyczacych postepowania:
Aleksandra Gadzato -Sekcja ds. Zamowien Publicznych tel. (81) 445-66-03
7. Terrain zwi^zania ofert^: 30 dni
8. Opis sposobu przygotowywania ofert:
8.1. Wykonawca moze zlozyc tylko jedna^ oferte.
8.2. Oferta winna bye sporzaxlzona, w formie, w jezyku polskim, w formic zapewniaj^cej
czytelnosc jej tresci.



8.3. Zamawiaj^cy nie b^dzie prowadzil negocjacji w zakresie zaoferowanej ceny.
9. Miejsce oraz terrain sktadania i otwarcia ofert: Ofert? nalezy zlozyc najpozniej do dnia
02.03.2015r. do godz. 10.00 do Sekcji ds. Zamowien Publicznych, Uniwersytetu Przyrodniczego w
Lublinie, ul. Akademicka 13 pok. 54, 20-950 Lublin.
Otwarcie ofert nastapi 02.03.2015r. o godz. 10.15, ul. Akademicka 13 pok. 45, 20-950 Lublin.
10. Opis sposobu obliczenia ceny: cen? ofertow^ netto i brutto nalezy podac cyfrowo i slownie w
formularzu ,,Oferta Wykonawcy" stanowi^cy zalacznik nr 1 do niniejszego zaproszenia
11. Opis kryteriow, ktorymi zamawiajqcy bfdzie si§ kierowal przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert:
I/ Cena oferty brutto - 95 - najwiekszq ilosc punktow otrzyma oferta, w ktorej Wykonawca

zaproponuje najnizsza^ cen$ ofertowa^ brutto, pozostali Wykonawcy otrzymaja^ procentowo mniej.
Wartosc punktowa obliczana b^dzie wg wzoru: Cmin/Cn x 95 = X gdzie:
Cmin - najnizsza cena z ocenianych ofert,
Cn - cena oferty ocenianej,
95 - waga procentowa ocenianego kryterium,
X - wartosc punktowa ocenianego kryterium.

21 termin gwarancja - 5 - najwiejcsza^ ilosc punktow otrzyma oferta, w ktorej Wykonawca
zaproponuje najdhizszy termin gwarancji, pozostali Wykonawcy otrzymaj^ procentowo mniej.
Wartosc punktowa obliczana b^dzie wg wzoru: Go/Gmax x 5 = X gdzie:
Go - termin gwarancji badanej oferty,
Gmax - najdluzszy termin gwarancji sposrod zlozonych ofert,
5 - waga procentowa ocenianego kryterium,
X - wartosc punktowa ocenianego kryterium.
Uwaga! Zaoferowany termin gwarancji nie moze bye krotszy niz 12 miesifcy.

laczna ilosc punktow ocenianej oferty (ocena koncowa);
W = C + G

12. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostac dopelnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego:
Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza zobowi^zany jest podpisac
umow^ zgodnie z projektem.
13. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostana wprowadzone do tresci zawieranej umowy w
sprawie zamowienia publicznego, ogolne warunki umowy albo projekt umowy:
zgodnie z projektem umowy.
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