
 
 

 

Zamawiający:                               Lublin dn. 13.10.2022 r.             
Politechnika Lubelska  

ul. Nadbystrzycka 38D  

20-618 Lublin, woj. Lubelskie 

tel. 081 538 46 00,               

 

Znak sprawy: KZA-3/755/WM-KOPM/2022 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

Politechnika Lubelska zaprasza do złożenia oferty na dostawę pn.: 

Dostawa mieszarki krążnikowej laboratoryjnej z montażem, uruchomieniem  

i szkoleniem 

Postępowanie jest wyłączone ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia  

11 września 2019 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2022 poz. 1710 z dn. 16.08.2022 r.)  

na podstawie art. 11 ust. 5 pkt. 1. 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszarki krążnikowej laboratoryjnej z montażem, 

uruchomieniem i szkoleniem zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik Nr 1). 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wyżej 

wskazane. 

Oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia nie będą rozpatrywane  

i podlegają odrzuceniu.  

Oferty niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia lub warunkami przewidzianymi  

w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty podlegają odrzuceniu. 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia wykonawcy, który złoży ofertę 

najkorzystniejszą według kryterium najniższej ceny spełniającą wymagania zamawiającego.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru ofert lub 

unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. 

Wymagania Zamawiającego: 

- oferta powinna zawierać cenę brutto 

- warunki dostawy ( koszt transportu) 

- termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni od dnia zawarcia Umowy 

- formę płatności (przelew) 

- gwarancja: min. 24 miesiące 

- dostawa na poniższy adres:  

Politechnika Lubelska Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii 

Ul. Nadbystrzycka 36C, 20-618 Lublin, Laboratorium 108 



 
 

 

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu Wykonawca: 

1) oświadcza, że zapoznał się z treścią zaproszenia do złożenia oferty i uznaje się za związanego 

określonymi w nim zasadami postępowania; 

2) oświadcza, że do wyliczenia ceny brutto podanej w ofercie, została zastosowana właściwa 

stawka podatku od towarów i usług, w wysokości procentowej obowiązującej w dniu składania 

ofert; 

3) oświadcza, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu 

zamówienia oraz cena uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane  

z realizacją przedmiotu zamówienia; 

4) oświadcza, że akceptuje warunki płatności określone przez Zamawiającego w zapytaniu 

ofertowym oraz we wzorze umowy; 

5) oświadcza, że posiada odpowiednie doświadczenie oraz zaplecze (badawcze) pozwalające na 

wykonanie usługi i dostawy zgodnie z zakresem podanym w zaproszeniu do złożenia oferty. 

6) Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie art. 

7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. poz. 835). 

Kryteria oceny ofert: 100% cena. Do ceny oferty należy doliczyć koszt dostawy. 

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem 

nr 3. 

Oferty z ceną wraz z wymaganymi przez Zamawiającego załącznikami należy składać poprzez 

formularz elektroniczny znajdujący się na Platformie Zakupowej  

w terminie do 19.10.2022 r. do godz. 12:00 (oferty złożone po terminie nie będą 

rozpatrywane). 

 

W przypadku pytań: 

 merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk „Wyślij wiadomość do 

Zamawiającego”  

Katarzyna Kryńska – e-mail: k.krynska@pollub.pl, tel. 81 538 46 00 

 związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta 

platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze,  

w godzinach od 8:00 do 17:00: e-mail/; cwk@platformazakupowa.pl, tel. 22 101 02 02 

 

Osoby kontaktowe ze strony Politechniki Lubelskiej: 

Kontakt formalny:  mgr Katarzyna Kryńska – e-mail: k.krynska@pollub.pl, tel. (81) 538 46 00 

Kontakt merytoryczny: mgr inż. Konrad Lis – e-mail: k.lis@pollub.pl, tel. 81 538 42 43  



 
 

 

 

Załącznikami do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty są: 

1) Załącznik Nr 1: Opis przedmiotu zamówienia  

2) Załącznik Nr 2: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 

3) Załącznik Nr 3: Wzór umowy 

4) Załącznik Nr 4: Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z postępowaniem  

o udzielenie zamówienia publicznego 


