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Zaproszenie do składania ofert

Działając  na  podstawie  art.  2  ust  1  pkt  1)  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Prawo  zamówień

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie zaprasza

do  składania  ofert  na  usługę  wykonania  przeglądów  i  konserwacji  urządzeń  klimatyzacyjnych  i

wentylacyjnych  zainstalowanych  w  budynkach  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Rodzinie  w  Lublinie  –  nr

postępowania 16/2022.

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania przeglądów i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych i

wentylacyjnych zainstalowanych w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie określonych

w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

Wykonawca biorący udział  w postępowaniu zobowiązany  jest  wypełnić  Załącznik  nr 2 – Formularz

Ofertowy oraz Załącznik nr 3 – Wycena Wykonawcy, podpisać przez osobę upoważnioną i dostarczyć do

siedziby Zamawiającego.

Wykonawca zgodnie z załączonym wzorem umowy – Załącznik nr 4 będzie zobowiązany do realizacji

zamówienia w określonych terminach.

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert według poniższego kryterium:

Oferowana cena  - 100%

Oferty należy dostarczyć:

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

3. Faxem pod nr  fax. 81 466-53-00

 

Termin składania ofert upływa w dniu 30.05.2022 r. do godz. 12.00 (liczy się data wpływu do

siedziby Zamawiającego)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania zaproszenia ofertowego. 

Osoba do kontaktu: 

1. w kwestii formalnej Marek Mrozik  – tel. 81 466-53-43

2. w kwestii merytorycznej Ewa Siedlecka -  tel. 81 466-53-43

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy / oświadczenia
3. Załącznik nr 3 – Wycena Wykonawcy
4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy
5. Załącznik nr 5 – Protokół wykonania usługi serwisowej
6. Załącznik nr 6 – Kalkulacja kosztów
7. Załącznik nr 7 – Protokół naprawy
8. Załącznik nr 8 – Klauzula informacyjna


