
 

 

Zaproszenie do składania ofert 

 

1. Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,  

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin 

2. Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie jest prowadzone zgodnie z Zarządzeniem Rektora UMCS Nr 25/2017 z dnia 

30.05.2017r.  

3. Przedmiot zamówienia: „Wentylacja Sali wykładowej nr 9 i Sali wykładowej nr 322 w budynku Starej Humanistyki, pl. Marii 

Curie-Skłodowskiej 4A, 20-031 Lublin” został określony w załączniku nr 1 (Opis przedmiotu zamówienia) na który składają się: 

- Projekt wykonawczy,  

- Przedmiar, 

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

4. Osoby upoważnione do kontaktu: 

Janusz Bochen - Dział Inwestycji i Remontów UMCS, tel. 081 537 58 74, tel. kom. 638 813 693  

Paweł Kuczyński - Dział Inwestycji i Remontów UMCS, tel. 081 537 51 24, tel. kom. 638 813 691   

5. Termin wykonania zamówienia:  od dnia 6.08.2019 do dnia 10.09.2019 r. 

6. Termin związania ofertą: 

Okres związania ofertą wynosi 14 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 

7. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1) Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

2) Oferta musi być złożona w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w 

imieniu dostawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami Kodeksu cywilnego). Wszystkie 

załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres 

reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez wykonawcę. 

3) Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej. 

4) Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę 

podpisującą ofertę. 

5) Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, które będzie zaadresowane na 

Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia:  

„Wentylacja Sali wykładowej nr 9 i Sali wykładowej nr 322 w budynku Starej Humanistyki, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 

4A, 20-031 Lublin.” - „Nie otwierać przed: 03.07.2019r. godz. 9:15", oraz nazwę i adres lub pieczęć firmową Wykonawcy. 

Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca. 

8. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: UNIWERSYTET MARII - CURIE SKŁODOWSKIEJ, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5; 

20-031 Lublin, budynek Rektoratu, piętro IX, pokój 901, w terminie do dnia: 03.07.2019 r. do godz. 9:00 

Oferty zostaną otwarte w dniu: 03.07.2019 r. o godz. 9:15 w pok. nr 901 w siedzibie Zamawiającego. 

9. Kryteria oceny ofert. 

 Kryterium wyboru oferty jest cena i spełnienie wymogów Zamawiającego. 

10. Zawarcie umowy: Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w załączniku z Wykonawcą, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę.  

 

Załączniki: 

- Projekt wykonawczy,   

- Przedmiar, 

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,    

- Formularz oferty 

- Wzór umowy 


