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Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym  na podstawie art. 4 pkt 8
ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 euro

   
I. Nazwa i adres zamawiającego

Zamawiający: Instytut Medycyny Wsi
Adres: ul. Jaczewskiego 2, 20-090  Lublin
Tel: 81/718-44-10
Fax: 81/747-86-46
Strona internetowa: www.imw.lublin.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania okresowej kontroli instalacji elektrycznej  
w budynkach Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

III. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia usługi zostanie określony przez Wykonawcę w formularzu
ofertowym.

IV.  WARUNEK   UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU :
Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem zamówienia, jeśli wykaże się dysponowaniem
co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia elektryczne z grupy e i d,  z pomiarami.

V.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA  OFERT.

Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

1. Formularz ofertowy -wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2
2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust.

1 ustawy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (w formie oryginału)
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3;

3. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust.
1  ustawy  dotyczące  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu (w  formie
oryginału) wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4; 

4. oświadczenie  o  przynależności  lub  braku  przynależności  do  tej  samej  grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (w formie oryginału) wg
wzoru stanowiącego  załącznik nr 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca
może przedstawić  dowody,  że powiązania  z  innym wykonawcą  nie  prowadzą  do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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5. Wykaz osób, którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy realizacji zamówienia 
( w formie oryginału) według wzoru stanowiącego załącznik nr 6

V. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 1 Oferty należy składać w kancelarii Instytutu Medycyny Wsi , ul. Jaczewskiego 2 ,20-
090 Lublin.

Oferta powinna być zakopertowana i oznakowana następująco:

Oferta na usługę wykonania okresowej kontroli instalacji elektrycznej w budynkach
Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie, znak postępowania 129/U/2017

 2 Termin składania ofert: do dnia 28.03.2017 r. do godziny 12:00 na adres wskazany w
pkt 1.

 3 Otwarcie ofert  w dn. 28.03.2017 r. godz.iny: 12:15 w sali nr 1 Instytutu Medycyny
Wsi, ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin.

VI. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Ceną ofertową jest cena brutto przedmiotu zamówienia wyrażona w PLN.
2. Sposób obliczenia ceny :

2.1.Cena oferty powinna zawierać całość kosztów związanych z realizacją zamówienia
czyli wszystkich kosztów i składników jakie trzeba będzie zapłacić za przedmiot
zamówienia(m.in.  cło,  koszt  dostawy)  oraz  należny  podatek  VAT  (dotyczy
podmiotów będących płatnikami podatku VAT). 

2.2.W celu obliczenia wartości oferty brutto należy powiększyć  wartość netto ogółem
zamówienia o należny podatek VAT. 

2.3.Cena może być tylko jedna.
2.4.Wymienione  wartości  w  ofercie  (brutto)  należy  podać  w zaokrągleniu  do  dwóch

miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb. 
2.5. Dodatkowo  Wykonawca  przedstawi  wraz  z  ofertą  projekt  umowy  na

przedmiotowe  zadanie  w  formie  papierowej  oraz  elektronicznej  na  adres  
e-mailowy:  butryn.zbigniew@imw.lublin.pl.

VII. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
Każdy Wykonawca będzie oceniany w danych kryteriach w skali od 0 do 100 punktów.

1. Kryterium: cena – 95 pkt
W powyższym kryterium oceniana będzie cena oferty brutto. Maksymalną liczbę punktów
otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto, pozostałe oferty będą oceniane
według następującego wzoru:

                                             Najniższa cena
                                   -------------------------------    x  95 pkt  
                                           Cena oferty badanej

      2.  Kryterium: czas wykonania usługi od dnia podpisania umowy z Wykonawcą
– 5 pkt, w tym:
a) 3 miesiące – 0 punktów,
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b) 2 miesiące – 3 punkty,
c) 1 miesiąc – 5 punktów

Wykonawca otrzyma 5 punktów, gdy zadeklaruje czas naprawy w terminie miesiąca od dnia
podpisania umowy, Wykonawca otrzyma 3 punkty jeśli zadeklaruje czas wykonania usługi w
terminie  2  miesięcy  od  dnia  podpisania  umowy  z  Wykonawcą.  Natomiast  Wykonawca
otrzyma 0 punktów w przypadku zaoferowania 3 miesięcznego czasu wykonania usługi.
W przypadku niezaznaczenia żadnej  z  ww.  opcji  Zamawiający przyjmuje,  iż  Wykonawca
deklaruje  3-miesięczny  czas  wykonania  usługi  i  w  takim  przypadku  otrzyma  0  pkt.  
W przypadku zaznaczenia dwóch, lub trzech opcji jednocześnie lub wskazania innego czasu
wykonania  usługi  niż  wymagany  w  formularzu  ofertowym,  oferta  Wykonawcy  zostanie
odrzucona. 

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

VIII. I NFORMACJE  O FORMALNO ŚCIACH , JAKIE  POWINNY  ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  PO WYBORZE  
OFERTY W CELU ZAWARCIA  UMOWY  W SPRAWIE ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO .

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest: podpisać umowę w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego.

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 
-w zakresie przedmiotu zamówienia: Zbigniew Butryn  tel.: 81 71-84-415
-w zakresie formalno-prawnym: Agnieszka Mielniczuk: e-mail: 
mielniczuk.agnieszka@imw.lublin.pl

W załączeniu  :
1. Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1)
2. Formularz ofertowy (załącznik nr 2)
3. oświadczenie aktualne na dzień składania ofert składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3)
4. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4) 
5. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (załącznik nr 5)
6. Wykaz osób (załącznik nr 6)

Lublin, dnia 22 marca 2017 r.                                                                                                       

Z upoważnienia Dyrektora Instytutu
/-/Magdalena Czarkowska

Z-ca Dyrektora ds. administracyjno-społecznych
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