
 

 
 

 

Urząd Gminy Luzino 
 

84-242 Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11 

   tel.(0-58)678-20-68, fax(0-58)678-23-25, 
www.luzino.eu    e-mail: sekretariat@luzino.pl 

  
 

Luzino dn, 20.06.2022r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR IE 1/2022/DR 

Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Zamawiający Gmina Luzino, ul. Of. Stutthofu 11, 84 – 242 Luzino  zaprasza do udziału w 

postępowaniu na: " Dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby funkcjonowania 

Urzędu Gminy Luzino ". 

Tryb udzielenia zamówienia 

ustawa z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z 

póź. zm.), § 4 ust. 2 pkt 1, § 4 ust. 2 pkt 2, § 4 ust. 5 regulaminu udzielania zamówień 

publicznych o wartości mniejszej niż 130.000 PLN, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 

1B/2021 Wójta Gminy Luzino z dnia 4 stycznia 2021 r.* 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa ośmiu urządzeń wielofunkcyjnych wraz z 

wdrożeniem systemu nadzorującego eksploatację oraz serwisem urządzeń objętych 

zamówieniem, zapewniającym utrzymanie dzierżawionych urządzeń w stanie pełnej 

gotowości na potrzeby funkcjonowania Urzędu Gminy Luzino. 

 

1. Termin realizacji zamówienia: do 30.06.2022r. 

2. Okres dzierżawy: od 30.06.2022r, przez okres 24 miesięcy. 

3. Termin złożenia oferty: 23.06.2022r. 

4. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert: 

1) Cena – waga 100 %. 

5. Warunki płatności zostały określone w załączniku nr 2 oraz załączniku nr 4 do 

niniejszego zapytania. 

6. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej/elektronicznej 

- w języku polskim. ofertę należy złożyć poprzez system zakupowy udostępniony przez 



Zamawiającego pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/ug_luzino/proceeding  

7. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma 

wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych 

kryteriów ofert. 

8. Złożenie oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego  o 

zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania 

dotyczącego niniejszego zapytania ofertowego, bez podania przyczyny.  

9. Informacja o wyborze oferty, bądź o unieważnieniu postępowania, zostanie przesłana do 

Wykonawcy/Wykonawców za pomocą poczty elektronicznej oraz umieszczone pod 

adresem https://platformazakupowa.pl/pn/ug_luzino/proceeding . 

10. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Damian Rozenkranc –

inwestycje_dr@luzino.eu.  

11. W załączeniu do zaproszenia przesyłamy: 

  Załącznik nr – 1 formularz ofertowy. 

  Załącznik nr – 2 opis przedmiotu zamówienia. 

  Załącznik nr – 3 wykaz urządzeń. 

  Załącznik nr – 4 wzór umowy. 

 

Z poważaniem, 
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