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Specyfikacja 

 

Zwracam się z prośbą o złożenie oferty cenowej na zadanie pn.: „Dostawa urządzeń stolarskich 

na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie” 

W niżej wymienionych punktach określony został sposób wykonania zamówienia oraz wymagania stawiane 

Wykonawcom przez Zamawiającego. 

 

I. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektronarzędzi na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie 

 

Kody numeryczny (CPV) przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:  

42642100-9 obrabiarki do obróbki drewna                 

 

II. Oferty cenowe 

Dla ważności oferty Zamawiający wymaga: 

a) podania wszystkich cen i wartości poszczególnych materiałów określonych w ofercie cenowej, na podstawie 

których Zamawiający będzie mógł określić prawidłowość sporządzenia oferty cenowej.   

Cena jednostkowa wyszczególniona w załączniku nr 1 zawiera koszty zakupu materiałów 

wraz z dostawą. 

b) złożenia oferty na drukach określonych przez Zamawiającego wydrukowanych, podpisanych i załączonych 

do oferty jako skan w formacie  .pdf lub .jpg.  

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej przy wykorzystaniu strony 

internetowej www.platformazakupowa.pl, to znaczy, że nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób niż 

za pośrednictwem Platformy. 

 

Termin składania ofert do dnia  23  listopada   2020 r.  ( poniedziałek )  godz. 8:00. 

 

W przypadku braku powyższych danych  ( a, b )  oferta podlega odrzuceniu.  

Nadmieniam, że nie dopuszcza się wprowadzania zmian w załącznikach. Oferty ze zmienioną treścią 

załączników zostaną odrzucone. 

 

III. Wymagania stawiane Wykonawcom 

1. Przedmiotowe urządzenia dostarczone zostaną w formie zamówień cząstkowych na koszt Dostawcy na wskazany 

adres na terenie miasta Lublin; 

UWAGA ! 

Maksymalny termin realizacji zamówienia nie później niż do 18 grudnia 2020 r. 

http://www.platformazakupowa.pl/


 

2. Dostawca zobowiązuje się do przekazania urządzeń (z zamówienia cząstkowego wraz z wniesieniem, montażem 

i instalacją oraz pierwszym uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników Zamawiającego (dotyczy: poz. 1 

oraz 4 załącznika do umowy) będących przedmiotem zamówienia na podstawie odrębnego zlecenia; 

3. Dostawca zawiadomi Zamawiającego (tel.: 47 811 46 62 lub  mail: …..) o terminie dostawy urządzeń 

z dwudniowym wyprzedzeniem; 

4. Urządzenia będące przedmiotem dostawy będą zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Wraz z narzędziami dostarczone zostaną: instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, dokumentacja 

techniczno – ruchowa DTR. 

5. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone urządzenia  wyszczególnione w załączniku do umowy będą 

pełnowartościowe, w klasie I gatunku danego gatunku; 

6. Dostawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu oraz zobowiązuje 

się do dostarczenia dokumentów takich jak: deklaracja zgodności z PN, certyfikaty/atesty/ aprobaty techniczne 

oraz DTR; 

7. Dostawca udzieli gwarancji na dostarczone materiały na okres nie krótszy niż deklarowany przez producenta 

z zastrzeżeniem uprawnień Zamawiającego określonych w ust. 8 w całym okresie obowiązywania gwarancji; 

8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wady dostarczonego materiału, Dostawca zobowiązuje 

się do wymiany na urządzenie wolne od wad w terminie 320  dni od wezwania do wymiany; 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie 

bez podania przyczyny. 

10. Akceptacja  w całości wzoru umowy ( załącznik nr 2). 

 

IV. Termin wykonania zamówienia 

12 miesięcy od dnia jej podpisania. 

 

V. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

- najkorzystniejsza cenowo oferta – 100%   

VI. Sposób obliczenia wartości oferty: 

1. Podstawą oceny będzie wartość „RAZEM wartość brutto”; 

2. „Razem wartość brutto ” zł brutto winna być sumą  „wartość brutto [zł] ” z wszystkich wierszy. 

3. „Wartość brutto [zł] ” winna być iloczynem kolumny „ilość” oraz „cena jednostkowa brutto [zł]”. 

 

VII. Badanie oferty 

W toku badania i oceny oferty Zamawiający: 

- może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert; 

- poprawi oczywiste omyłki rachunkowe 

 

VIII.  Klauzula informacyjna zamówienia w trybie pozaustawowym 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej 

„RODO”, informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji 

w Lublinie, z siedzibą przy ul. Narutowicza 73, tel. (81) 535 43-30.  

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie –  

e-mail: iod.kwp@lu.policja.gov.pl. 

mailto:iod.kwp@lu.policja.gov.pl


 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

1) związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

pozaustawowym – podstawą prawną są przepisy ustawy o finansach publicznych; 

2) realizacji umowy, w przypadku wyboru Pana/Pani oferty – podstawą prawną jest wykonanie umowy 

lub podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed jej zawarciem. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania oraz inne jednostki Policji w celu i zakresie koniecznym do realizacji umowy. 

5. Pani/Pana dane osobowe związane ze złożoną ofertą cenową oraz w przypadku wybrania Pani/Pana oferty 

i podpisania umowy, dane przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, a po tym czasie przez 

okres określony w przepisach ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym wynikającym z zasady jawności określonej w ustawie o finansach publicznych w związku z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

7. Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

 

 

IX. Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są: 

- w zakresie załącznika Marek Piech  tel. 47 811 46 62 – marek.piech@lu.policja.gov.pl 

- w zakresie kwestii formalnych Marzena Konieczny- Lenart– marzena.konieczny-lenart@lu.policja.gov.pl; tel. 47 811 51 28 

 Wydział Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie. 

 

Załączniki: 
- oferta cenowa –  załącznik nr 1 – urządzenia stolarskie 
- wzór umowy  - załącznik nr 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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