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     Załącznik nr 9 do instrukcji  udzielania zamówień o wartości 

   nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości  
   kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo 

   zamówień  publicznych. 

 

Postępowanie jest prowadzone na podstawie Instrukcji udzielania zamówień na  

dostawy, usługi i roboty budowlane w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, o 

wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której 

mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r.- Prawo zamówień publicznych  tj. 

kwoty 30 000 euro. 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
    

Usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych i innych niż 

niebezpieczne powstałych w jednostkach Uniwersytetu Przyrodniczego w 

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

 

1. Opis przedmiotu zamówienia :  

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów 

niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne powstałych w jednostkach Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie  przez okres 12 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia zawiera załącznik   nr 1 do zaproszenia. 

2. Wymagany termin realizacji umowy od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 maja 2021 r. 

3. Opis sposobu przygotowania rozpoznania cenowego 

 1/ Oferta powinna być przygotowana  według wzoru formularza oferty ( załącznik nr 2 do 

          zaproszenia). 

 2/ Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania  Wykonawcy.

 3/ Oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelnie trwałą techniką. 

4/ Oferowane ceny mają być wyrażone cyfrowo  i słownie. 

5/ Oferta musi zawierać cenę netto i brutto. 

6/ Oferta ma obejmować całość zamówienia 

7/ Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres związania umową, 

8/ Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym  przez niego  

   Wymogom o najniższej cenie. 

9/ Do oferty należy dołączyć dokumenty wymienione w załączniku nr 3, 

4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

1/ Cena  -  100. %, 

 

     5.  Termin, miejsce i sposób złożenia oferty 

1/Ofertę należy  złożyć  w terminie do dnia 01.06.2020r. do godz. 9:00   w jednej zaklejonej 

kopercie, w siedzibie Zamawiającego Lublin, ul. Akademicka 13 pok. 175 lub przesyłką 

pocztową na adres : Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul Akademicka 13,  
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20-950 Lublin z dopiskiem  „Dział Administracyjno-Gospodarczy”.    Oferta otrzymana 

przez Zamawiającego po terminie wskazanym w pkt. 6 nie będzie oceniana  i zostanie 

zwrócona Wykonawcy nie otwarta.    

     6. Osobami  uprawnionymi  do kontaktów z Wykonawcami są: 

Pani Teresa Rusinek tel. 81 445 60 60 

Pani Beata Kłysiak tel. 81 445 66 37 

     7. Informacje dotyczące zawierania umowy: 

         Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Strony uzgodnią szczegóły treści umowy 

         na Wykonanie zlecenia. 

     8. Informacja o odstąpieniu od postępowania ofertowego 

         Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania ofertowego w każdym  

        czasie przed zawarciem umowy, bez podania przyczyn. 

 

 

Beata Kłysiak 
(przygotował - imię i nazwisko)     

 

......………………………………………… 
          podpis kierownika zamawiającego 

 

 

 

Załączniki: 

1/ opis przedmiotu zamówienia. 

2/ wzór formularza oferty. 

3/ wykaz wymaganych dokumentów.  

4/ projekt umowy. 

 


