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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dotyczy zamówienia publicznego o wartości ponizej 30 000 euro

Urząd Statystyczny w Lublinie zaprasza do składania ofort na dostawę upominków rzęczowch dla
Urzędu Statystycznego w Lublinie przeznaczonych dla rodzin uczestniczących w badaniu budzetów
gospodarstw domowych oraz w badaniu EU-SIC,,Europejskim badaniu waruŃów życia",kłóre
będąrealizowane przezUrząd w 2015 r.

I. Informacje o zamawiającym

Urząd Statystyczny w Lublinie
ul. St, Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin
tel.: 81 533 20 5l
fax: 81 533 27 61

email: SekretariatUSlUB@stat. gov.pl
http : //lublin, stat. gov.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa upominków rzeczov,rych dla Urzędu Statystycznego
w Lublinie przeznaczonych dla rodzin uczestniczących w badaniu budzetów gospodarstw
domowych otaz w badaniu EU-SLC ,,Europejskim badaniu warunków życid', które będą
realizowanę przęzUrząd w 2015 r.

Część I zamówienia - dostawa ręczników

Częśó I oferty dotyczy dostawy ręczników w ilości 2100 sźuk;kńdy ręcznik o wymiarach 70 cm x
140 cm *2 cm, z tasiemką lub pętelką do zawieszenia (rozmięszczenie co do boku pętelki/tasiemki
dowolne), o składzie srrrowcowym: bawełna l00oń, gatunek I, o gramaturze min. 500 glmŻ;
w różnych kolorach i wzorach; kńda sztuka powinna byó zapakowana,w odrębne opakowanie.

Część II zamówienia - dostawa ręczników

Część II oferty dotyczy dostawy ręczników w ilości 850 sztuk; każdy ręcznik o wymiarach 70 cm x
130 cm Ł2 cm, z tasiemką lub pętelką do zawięszenia (rozmięszczenie co do boku pętelki/tasiemki
dowolne), o składzie srrrowcowym: bawełna I00Yó, gatunek I, o gramaturze min. 500 elŃ;
w różnych kolorach i wzorach; kńda sztuka powinna byó zapakowana w odrębne opakowanie.

hĘ ://lublin.stat. gov.pl



Część III zamówienia - dostawa długopisów

Cześć III oferty dotyczy dostawy długopisów w ilości 2500 szt.;każdy o ergonomicznej obudowie
wykonany z powlekanego aluminium (Kalipso bądź równowazny),kńdy o długości 137 mm r 5
mm, średnicy 10 mm + 1 mm, każdy z wkładem w kolorze niebieskim, kolor obudowy dowolny,
kńdy z jednostronnie wygrawerowanym logiem i nazv,lą Urzędu. Kolor graweru biały bądź jasny
sza:y, w przypadku białej obudowy - grawer szary,

III. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia dla części I:
- I pańia -700 sźuk od dnia 1 kwietnia 2015 t. do dnia 9 kwietnia 2015 r.,

- II partia -700 sztuk od dnia7 września ż0l5 r, do dnia 11 września20l5 r.,
- III partia -700 sźuk od dnia2listopada 2015 t, do dnia 6 listopada 2015 r.

Wymagany termin wykonania zamówienia dla części II - od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 9
kwietnia 2015 r.

Wymagany termin wykonania zamówienia dla części III - od dnia 1 kwietnia 2015 r,do dnia 9
kwietnia 2015 r.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Przęz Ofertę należy rozumieć składany u zamawiającego Formularz ofertowy - stanowiący
zńącznik nr 1 do niniej sze go zapytania wraz z próbką.

2. Przezpróbkę należy rozumieć:
a. dla części I - zapakowany jeden ręcznik,
b. dla części II - zapakowany jeden ręcznik,
c. dla części III - jeden długopis zrygrawęrowanym logiem.

3. Oferta powinna być sporządzonanaFormularzu ofertowym.
4. Kużdy wykonawcamoże przedstawió tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia.
5. Oferta musi:

a. posiadać datę spotządzenia,
b. byó podpisanaprzezwykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania

wykonawcy i składania oświadczeń w jego imieniu,
c. być opatrzonapieczątką imienną wykonawcy lub osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń w jego imieniu.
6. Ofertę możłta dostarczyć w formie papierowej pocńąlub osobiście na adres:

Urząd Statystyczny w Lublinie
ul. St. Leszczyńskiego 48
20-068 Lublin
pok. nr 5

7. Wykonawca nie moze dokonać zmian oferty po upływie terminu składania ofert.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zvviązane zprzygotowaniem i złożęnięm oferty

niezalężnie od wyników postępowania.
9, Zartawiający po zakończęniu postępowaniazvwaca dostarczone próbki, z wyjątkiem próbki

oferty, która została wybrana jako najkorzystniejsza.

http ://lublin. stat. gov.pl
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V. Kryterium wyboru oferĘ

Kryterium, na podstawie którego zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta części I, il i III jest:

- najniższa cena - 50oń,

- najwyższa puŃtowana ocena komisji - 50%
Przypominamy, że przedmiot zamówienia przeznaczony są dla gospodarstw domowych jako
upominek rzeczowy. Przez punktowaną ocenę komisji naleĘ rozumieć ocenę jakości,
funkcjonalności, estetyki dostarczonej próbki oferty (m.in. ręczniki - łvygląd, puszystość, gęstość,
jakość szwów, kolorysty,ka; długopisy - jakość wkładu (czy nie młże), jakość wykończenia
obudowy, estetyka wygrawerowanego loga).

Ocena końcowa I00 % będzie obliczona według wzoru:

cenamin, ocena oferty
x 50)P_( x50)+(

cenaoferty ocena max.

gdzie: cena min. -najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich
ocenianych; cena oferty - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie
ocenianej, ocena oferty * punkty oferty ocenianej przyznanę przezkomisję; ocena max. -
najvlyższa ilość puŃtów przyznartychprzez komisję spośród wszystkich ocenianych.

VI. Miejsce składania ofert i wybór najkorzystniejszej oferty

Oferty należy składać w:
Urzędzie Statystycznym w Lublinie
ul. St. Leszczyńskiego 48
20-068 Lublin,

do dnia 20 marca}Ot5 r. do godziny 9:00.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony niezwłocznie po dokonaniu ptzęz komisję
oceny ńożonych ofert w postaci informacji zarrięszczonej na stronie intemetowej Urzędu pod
adresem: http://lublin.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/ oraz pisemnej informacji o wyborze
najkorzystniejszej oferty rozesłanej e-mailem do wszystkich wykonawców, którzy zŁożyli ofertę.

VII. Pozostale informacje

1. Do kontaktów w sprawie zapytaria jest upowa:żniony Marcin Rzepecki, tel. 81 533205l
wew. 1 60, 69 525 5303, email: m.rzepecki@stat. gov.pl.

2. Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po poinformowaniu o rozsttzygnięciu zapytania
ofertowego.

3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostńawybrana jako najkorzystniejsza
uchyla się od zawarciaumowy Zamawiający wybierze ofertę najkotzystniejsząspośród
pozostałych ofert, bez ptzeprowadzaria ich ponownej oceny.

http ://lublin.stat. gov.pl



4. Zamawiający dopuszcza moż|iwość składania ofert częściowych na jedną, dwie lub
trty z wżei wymienionych części zamówienia.

Zńącmiki:
, l. Formularz ofertowy

2. Wzór -logo inazwaUrzędu do wygrawerowania na dfugopisie

URZĄD STArYSTYCZNY
ul. §t. Leszczyńskiego 48

20-068 Lriblin
REQo}i 000331636 NlP 712-21-34.202
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