
Załącznik nr 3 do instrukcji udzielania 

zamówień o wartości nie przekraczającej 

wyrażonej w złotych  kwoty o której 

mowa  w art. 4 pkt. 8 ustawy- Prawo 

zamówień publicznych. 

  
 

          
        

        

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, z siedzibą w 20-950 Lublin  

                                  ul. Akademicka 13 

    ZAPRASZA 

do złożenia rozpoznania cenowego  w zakresie świadczenia usług medycznych 

obejmujących  profilaktyczne badania lekarskie( wstępne , okresowe, kontrolne) osób 

przyjmowanych do pracy oraz pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.  

 (na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych). 

1. Opis sposobu przygotowania rozpoznania cenowego: 

1/ ofertę należy złożyć  w jednej zamkniętej kopercie, 

2/ na kopercie umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: 

Rozpoznanie cenowe na  Świadczenie usług medycznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Lublinie . 

3/ ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrą i słownie, 

4/ ma być napisana w języku polskim, czytelnie trwałą techniką, 

5/ ma obejmować całość zamówienia. 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2.  

3. Wymagany termin realizacji umowy: od 17.04.2019r.  do 17.04.2020 r. 

4. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium: 

    Cena - 100 %, 

5. Oferta wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty: 

1/ Wypełniony formularz oferty wg załączonego do zaproszenia wzoru wraz z załącznikiem: 

Wykaz usług medycznych. 

2/ Potwierdzone za zgodność z oryginałem  kserokopie: 

- dokumentów rejestrowych firmy, zawierających pełnomocnictwa osób uprawnionych do 

reprezentacji, 



 

 

- decyzji nadania NIP, 

- decyzji nadania REGON, 

- opłaconej polisy a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający , że Wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia. 

3/ Oświadczenia dotyczące: 

- uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej zamówieniem,  

zawierające numer księgi rejestrowej prowadzonej dla Wykonawcy przez właściwy organ. 

- potwierdzające , że Wykonawcza nie zalega z opłacaniem podatków, 

- potwierdzające , że  Wykonawca nie zalęga z opłacaniem składek na ubezpieczenie 

zdrowotne i społeczne, 

- potwierdzające, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają 

wymagane uprawnienia, 

- potwierdzające posiadanie wiedzy i doświadczenia do wykonywania przedmiotu 

zamówienia, 

- potwierdzające ,że wykonawca dysponuje pracownią RTG i laboratorium do wykonywania 

badań określonych w przedmiocie zamówienia. 

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanym rozpoznaniu cenowym: 

W cenę propozycji należy wliczyć: 

- wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia. 

Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres związania umową i nie będzie 

podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. 

Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego 

wymogom, o najniższej cenie. 

7. Miejsce i termin złożenia rozpoznania cenowego: 

Rozpoznanie cenowe należy złożyć w terminie do dnia  09.04.2019 roku, do godz. 12
30

 w 

zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, 20-950 Lublin ul. Akademickiej 13 pok. 175. 

Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie 

zwrócona wykonawcy nie otwarta. 

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.04.2019 r. o godz. 12
35

  w siedzibie 

    Zamawiającego, 20-950 Lublin ul. Akademickiej 13 pok. 175. 

9. Osobami uprawnionymi  do kontaktów z Wykonawcami są: 

    Pani Elżbieta Kukuryka tel. 814456539  



 

10. Informacje dotyczące zawierania umowy: 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle Wykonawcy umowę 

celem jej podpisania. 

 

 

 

           Kanclerz UP w Lublinie 

                                              

  

 

Lublin, dn.15.02.2019r. 

 

 

 

W załączeniu: 

1/ Wzór formularza oferty wraz z załącznikiem Nr. 1 (Wykaz usług medycznych). 

2/ Opis przedmiotu zamówienia. 

3/ Projekt umowy o świadczenie usług medycznych. 


