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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: 

 

"Dostawa,  montaż i uruchomienie klimatyzatorów w budynkach 

dydaktycznych 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: "Dostawa,  montaż i uruchomienie 
klimatyzatorów w budynkach dydaktycznych 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. 
9/ Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym  przez niego 

wymogom o najniższej cenie. 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 
Zgodnie z załączonym przedmiarem robót. 

 
3. Wymagany termin realizacji zamówienia:  

  do 30 dni od podpisania umowy / zlecenia. 

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.  
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