
Lublin, dnia 10.11.2020 r. 

 

Znak: ZOW.DA.332.20.2020 

 

 

 

ZAPROSZENIE   DO  SKŁADANIA  OFERT   

 

 

Dotyczy: usługi teleopieki dla 400 uczestników projektu „SOS dla Seniora”, 

finansowanego z budżetu Gminy Lublin  

 
(Podstawa prawna:  art.138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r, 

poz. 1843 t.j.), Zarządzenia Nr 35/2015 Dyrektora ZOW z dnia 12 listopada 2015 r., Zarządzenie Nr 42/2020 z 

dnia 31 lipca 2020 r.). 
 

Dyrektor Zespołu  Ośrodków  Wsparcia w Lublinie ul. Lwowska 28 zaprasza  do 

złożenia oferty  cenowej  o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie 

zapytania ofertowego. 
 

Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia  jest usługa teleopieki dla 400 uczestników projektu „SOS  dla 

Seniora” zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, finansowanego  

z budżetu Gminy Lublin.   

 

Kryteria oceny ofert: 

1. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej 

w oparciu o następujące kryteria: 

1) Cena - 60 %  (60 pkt.) 

2) Klauzule społeczne – 15 %  (15 pkt.) 

3) Centrum przetwarzania danych – 15% (15 pkt.) 

4) Wygląd zewnętrzny / estetyka opaski – 5% (5 pkt.) 

5) Intuicyjność / łatwość obsługi – 5% (5 pkt.) 

 

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku niezgodności dostarczonych urządzeń testowych  

z opisem przedmiotu zamówienia. 

 

2. Ocena oferty nastąpi przez zsumowanie punktów za poszczególne kryteria. 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

 

Opis sposobu obliczenia ceny: 

1. Cenę ofertową należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony  

w specyfikacji. 

2. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.  



3. Należy wpisać do formularza ofertowego (Załącznik nr 1) wszystkie ceny i wartości 

opasek i usługi teleopieki, oraz wartość całkowitą netto i brutto całej oferty. 

4. Wszystkie wartości winny być określone do dwóch miejsc po przecinku (zasada 

zaokrąglenia – poniżej 5 należy zaokrąglić w dół, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić  

w górę) i wyrażone w złotych polskich. 

 

Oferta  powinna zawierać następujące dokumenty: 

 

1. Formularz oferty (Załącznik nr 1). 

2. Zaakceptowany wzór umowy (Załącznik nr 2).  

3. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć 

Podwykonawcom (Załącznik nr 3). 

4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

(Załącznik nr 4) - na wezwanie Zamawiającego. 

5. Oświadczenie w zakresie kategorii przedsiębiorstwa (Załącznik nr 5). 

6. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 6). 

7. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (Załącznik nr 7). 

8. Wykaz usług, o których mowa poniżej (Załącznik nr 8 ) wraz z dowodami należytego ich 

wykonania. 
 

Miejsce i termin składania ofert: 
 

1. Oferty  należy składać w formie pisemnej na adres – Zespół Ośrodków Wsparcia  

     w Lublinie, 20-128 Lublin, ul. Lwowska 28, do dnia  23.11.2020 r. do godz. 800 

2.  Oferta  winna być złożona  w trwale zamkniętej kopercie i oznakowana:  

„OFERTA – Teleopieka 2020 

Nie otwierać przed godz. 900 dnia 23.11.2020 r.” 

 

3. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania. 

 

 

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcą:  

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest  p. Sławomir Kabała 

i p. Maciej Żuk - tel. 81- 466 55 60 wew. 3 lub 600 398 077 - (w godz. 700 – 1500 ), 

adres email; adma@zow.lublin.eu 
 
 
 
 
 

 

     Dyrektor 

Anna  Walczak     


