
Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania zamówień na 
dostawy, usługi i roboty budowlane w UP w Lublinie o 
wartości  mniejszej niż kwota 130.000 złotych. 

Lublin dn.20.04.2021r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

........................................................................................................................................ 
nazwa i adres wykonawcy -  

(nie dotyczy wersji Zapytania ofertowego publikowanej na stronie internetowej) 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

20-950 Lublin ul. Akademicka 13 

ZAPRASZA 
do złożenia oferty w sprawie wykonania: 

 

"Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów osobowych i 
towarowych, wciągników, cięgników, platform poziomych i pionowych 

dla osób niepełnosprawnych w obiektach dydaktycznych, domach 
studenckich i Centrum Sportowo Rekreacyjnym Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie." 
(postępowanie realizowane na podstawie Instrukcji udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w 

Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie o wartości mniejszej niż kwota 130.000 złotych) 

 
1. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1/ należy ją złożyć*: 

a/ w jednej zamkniętej kopercie, 

b/ emailem na adres:  michal.potiopa@up.lublin.pl 

2/ na kopercie / w emailu* należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę 

i adres Wykonawcy oraz napis: Zapytanie ofertowe na: "Wykonanie usługi w 

zakresie napraw i konserwacji dźwigów osobowych i towarowych, wciągników, 

cięgników, platform poziomych i pionowych dla osób niepełnosprawnych w 

obiektach dydaktycznych, domach studenckich i Centrum Sportowo 

Rekreacyjnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie."  

3/ Ofertę należy przygotować według wzoru formularza oferty (załącznik nr 2). 

4/ Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania  

Wykonawcy. 

5/ Oferta należy sporządzić w języku polskim, czytelnie trwałą techniką. 

6/ Oferowane ceny mają być wyrażone cyfrowo i słownie. 

7/ Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto. 

8/ Oferta ma obejmować całość zamówienia. 
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9/ Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres związania 

umową, 

10/ Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym  przez 

niego wymogom o najniższej cenie. 

11/ Do oferty należy dołączyć dokumenty wymienione w załączniku nr 5. 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie napraw i konserwacji 

dźwigów osobowych i towarowych, wciągników, platform pionowych i poziomych 

dla osób niepełnosprawnych w budynkach  dydaktycznych, domach studenckich i w 

Centrum Kultury Fizycznej i Sportu UP w  Lublinie  w zakresie opisanym w §14 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki  Społecznej z  dnia 29 

października 2003r. oraz zgodnie z  instrukcją konserwacji i obsługi elektrycznych 

dźwigów pionowych i poziomych wydanych przez  producenta, dokumentacją 

techniczno-ruchową i wytyczne producenta platform  dla osób niepełnosprawnych i 

przepisami  Dozoru Technicznego DT-DE-88. 

3. Wymagany termin realizacji zamówienia:  

 12 miesięcy, od dnia 04.05.2021r. do 04.05.2022r. 

 

4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami:   
 1/ Cena  -  100 %, 
 

5. Oferta wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty: 

1/ Formularz oferty wg załącznika nr 2. 
2/ Kalkulacja  cenowa dla części 1, 2 i 3.  
3/ Wykaz wymaganych dokumentów zgodnie z załącznikiem nr 5. 
4/ Wymagania stawiane Wykonawcom - podpisany załączniki nr 3. 
5/ Zestawienie materiałów do konserwacji - podpisany załączniki nr 4. 
 

6. Opis sposobu obliczenia ceny: 

W cenę oferty należy wliczyć: 
1/ wartość dostawy / usługi / rob. budowlanej* określoną w oparciu o przedmiot 

zamówienia, 
2/ obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. 

Cena podana przez Wykonawcę jest stała i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie 
realizacji zamówienia. 
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą odpowiadającą wszystkim 
postawionym przez niego wymogom, 
  






