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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 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie zaprasza

do składania ofert na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kopiarek, urządzeń

wielofunkcyjnych, faksów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie - znak sprawy 2/2023

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych,

kopiarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie

określonych  w  załączniku  nr  1.1.  Wycena  Wykonawcy  oraz  w  załączniku  nr  1.2.  Opis  przedmiotu

zamówienia do zapytania.  

Wypełniony  załącznik  nr  1.1  stanowi  integralną  częścią  umowy.  Wykonawca  zobowiązany  jest

wypełnić załącznik nr 1 -  Formularz ofertowy oraz załącznik nr 1.1 - Wycenę Wykonawcy, podpisać przez

osobę upoważnioną i dostarczyć do siedziby Zamawiającego. 

Wykonawca zgodnie z załączonym wzorem umowy załącznik nr 3 będzie zobowiązany do realizacji

zamówienia w etapach zgodnie z przesyłanymi zamówieniami częściowymi.

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert według poniższych kryterium:

Oferowana cena – 100%

Kompletne podpisane oferty wraz z załącznikami prosimy 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

Termin składania ofert upływa w dniu 27 stycznia 2023 r. o godzinie 10.30 (liczy się data wpływu do

siedziby Zamawiającego)

Osoba do kontaktu: 

1. w kwestii formalnej Ewa Siedlecka  – tel. 81 466-53-43

2. w kwestii merytorycznej Łukasz Zembrzuski -  tel. 81 466-53-19

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 
2. Załącznik nr 1.1 - Wycena Wykonawcy
3. Załącznik nr 1.2 - Opis przedmiotu zamówienia
4. Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych MOPR w Lublinie
5. Załącznik nr 3 - Wzór umowy 
6. Załącznik nr 4 - Wykaz komórek organizacyjnych MOPR w Lublinie 

 


