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Zaproszenie do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
o wartości kwoty nie przekraczającej 14 tys. euro  

 

ZAMAWIAJĄCY: Miejski Urząd Pracy w Lublinie, ul. Niecała 14, 20 – 080 Lublin 
 
ZAMAWIAJĄCY przeprowadza rozpoznanie cenowe w asortymencie  przeprowadzenia badania 
ewaluacyjnego projektu „Unia Przedsiębiorczych”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia.  
 
Wymagania minimalne: 
Termin realizacji: do 18 lipca 2011r. 
Termin płatności:……………………………………… 
Okres gwarancji:………………………………………. 
Istotne warunki zamówienia:  
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty                    
w rozpoznaniu cenowym w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości kwoty nie przekraczającej 
14 tys. euro. 
Inne: ………………………………………. 
 
Niezbędne dokumenty wymagane przez Zamawiającego do otrzymania zamówienia:  
1. Formularz oferty na wzorze określonym przez Zamawiającego (Załącznik Nr 2). 
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania 
ofert. 
4. Wykaz rzetelnie wykonanych co najmniej 3 badań ewaluacyjnych w okresie ostatnich trzech lat 
(Załącznik Nr 3). 
5. Wykaz członków zespołu badawczego oraz zakres wykonywanych czynności w ramach badania 
ewaluacyjnego ( Załącznik Nr 4). 
6. Oświadczenie o zapoznaniu się z istotnymi warunkami zamówienia na przeprowadzenie badania 
ewaluacyjnego projektu „Unia Przedsiębiorczych”, posiadaniu informacji koniecznych do przygotowania 
oferty, uprawnieniach do wykonywania działalności lub czynności objętej przedmiotem analizy rynku, 
posiadaniu wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania usługi objętej analizą rynku, znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie przedmiotu objętego analizą rynku, nie podleganiu wykluczeniu                        
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Załącznik Nr 5). 
 

 
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Miejski Urząd Pracy Lublinie ul. Niecałej 14, 20-080 
Lublin na załączonym formularzu do dnia 13.06.2011r. do godz. 15.30. 
 

 
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych 

 
 

 
Lublin, dn. 06.06.2011r.              …………………………… 
            Podpis Dyrektora MUP 


