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Zaproszenie do składania ofert

Działając na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) Miejski Ośrodek

Pomocy Rodzinie  w Lublinie  zaprasza do  składania  ofert  na „Dostawę środków higienicznych,  środków

czystości  i  żywności  w  celu  zapewnienia  podstawowego  asortymentu  w  punktach  zakwaterowania

zbiorowego uchodźców”  -  postępowanie nr 25/2022.

Opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1, 2, 3 - Wycena Wykonawcy. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  wypełnić,  podpisać  przez  osobę  upoważnioną  i  dostarczyć  do

siedziby Zamawiającego załącznik nr 1, 2 lub 3 - Wycena Wykonawcy w zależności od wybranej przez siebie

części zamówienia. Wykonawca może składać swoją ofertę na jedną bądź wszystkie zadania. Zamawiający

zastrzega możliwość zmiany ilości określonego asortymentu w zależności od złożonej oferty i posiadanych

środków finansowych.

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert według poniższych kryterium:

Oferowana cena – 100%

     Oferty wraz z załącznikami można przesłać:
1. W oryginale na adres: 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie 
ul. M. Koryznowej 2d, 20-137 Lublin, pok. 101 (Sekretariat)
2. W formie skanu na adres poczty elektronicznej:
zamowienia@mopr.lublin.eu

Termin składania ofert upływa w dniu 22 września 2022 r. do godz. 12.00 (liczy się data wpływu do
siedziby Zamawiającego)

Miejski  Ośrodek  Pomocy  Rodzinie  w  Lublinie  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  lub  odwołania
niniejszego zaproszenia ofertowego w całości lub jednej z części.

Osoba do kontaktu: 
1. w kwestiach formalnych Ewa Siedlecka, Anetta Różańska – tel. 81 466-53-43
    

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 –  Wycena Wykonawcy część nr 1 – środki higieniczne
2. Załącznik nr 2 –  Wycena Wykonawcy część nr 2 – środki czystości
3. Załącznik nr 3 –  Wycena Wykonawcy część nr 3 – żywność
4. Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna

                                                                                  
                                                                                                   


