
URZĄD STATYSTYCZNY w LUBLINIE
20-068 LUBLIN, ul. St. Leszczynskiego 48

Tel. 8 1 533 20 5 l, fax 8 l 533 27 6l, e-mail: SekrętariatUSlUB@stat.gov.pl

Lublin, dnia29 kwietnia 2015 r.
Znak: LUB-AD,2 7 2I .29 .20 I 5 .2

ZAPROSZEME DO SKŁADAMA OFERT
dotyczy zamówienia publicznego o wartości ponizej 30 000 euro

Urząd Statystyczny w Lublinie zaprasza do składania ofert na remont instalacji ppoż. uzytkowanej
w budynku Urzędu Statystycznego w Lublinie przy ul. St. Leszczyńskiego 48,20-068 Lublin.

I. Informacje o zamawiającym

Urząd Statystyczny w Lublinie
ul. St. Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin
tel.: 81 533 20 5I
fax: 81 53327 61

email: SekretariatUSlUB@stat.gov.pl
http ://lublin. stat. gov.p1

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji ppoż. uzytkowanej w budynku Urzędu
Statystycznego w Lublinie przy uI. St. Leszczyńskiego 48,20-068 Lublin.

Stan bieżący

W budyŃu stanowiącym siedzibę Urzędu zainstalowany jest system alarmu pożaru (SAP) oraz
Centrala Sygnalizacji Pożarowej CSP-35, która bezpośrednio połączonajest z Rejonową Komendą
Pństwowej Struży Pozarnej w Lublinie. Centrala znajduje się w pomieszczeniu portierni. W skład
instalacj i sygnalizacj i alarmu pożaru wchodzi :

1. lokalny system wykrywania dymu (14 czujek w 10 pomieszczeniach, połączonych kablami
stosowanymi w systemach zabezpieczeń przeciwpożarowych typu YnTKSY(1-10)x2(0,8-
1,05), YnTKSYekw ( l - 1 0)x2x(0,8- 1,05)),

2. sygnalizatory akustyczne SA-K6 (6 szt.) połączone kablem HDGs 2x1,
3. centrala sygnalizacj i pożarucsP-35,
4. ręczny ostrzegaczpozarowy.

Pod koniec 2014 t. podczas prac remontowych w zachodniej części budynku zośńy zdemontowane
czujki dymu w ilości 7 szt. oraz zdemontowano jedną z linii łączących czujki z centralą.

Stan docelowy

Celem remontu jest:

1) wymiana posiadanej centrali ppoż. na nową,
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2) wymiana posiadanych siedmiu czujek ppoż. na nowe otaz przywrócenie siedmiu
zdemontowanych czujek w postaci nowych czujek ppoż.,

3) odtworzenieprzerwanej linii łączącej czujki ppoż.
4) podłączenie posiadarrych sygnalizatorów akusty czny ch do nowej centrali,
5) podłączenie ręcznego ostrzega cza pożarowego,
6) uruchomienie centrali.

Przedmiotem zamówienia jest:
1) dostawa imoŃuż centrali ppoż.Ignis 2040,
2) dostawa imontuż 14 szt. czujek dymu DOR-40,
3) dostawa i ułozenie kabla montażowego YnTKSY 1x2x0,8 (maks. 300 m).,
4) podłączenie posiadanych sygnalizatorów akustycznych SA-K6 oraztęcznęgo ostrzegacza

pożarowego.
5) uruchomienie centrali ppoż.

Zamawiający zarieszczaw załączniku schemat obiektu z instrukcji ppoż.

III. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia 18 czerwca 2015 r.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

l. Przęz Ofertę należy rozumieó składany u zamawiającego Formularz ofertowy - stanowiący
zńączniknr 1 do niniejszego zapytartia.

2. Oferta powinna być sporządzonana Formularzu ofertowym.
3. Kńdy wykonawcamoże przedstawió tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia.
4. Oferta musi:

a. posiadać datę sporządzenia,
b. byó podpisanaprzęzwykonawcę 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.
5. Ofertę można dostarczyć w formie papierowej pocztą, osobiście lub zapośrednictwem

pocńy elektronicznej na adres:
Urząd Statystyczny w Lublinie
ul. St. Leszczyńskiego 48
20-068 Lublin
pok. nr 5

6. W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem pocńy elektronicznej, oferta powinna być
zapisana w formacie PDF z widocznym podpisem i pieczęcią wykonawcy.

7. Wykonawca nie może dokonać zmianoferty po upływie terminu składania ofert.
8. Wykonawca ponosi wszelkie kosźy związane zptzygotowaniem i złożeniem oferty

niezależnię o d wyników po stępowani a.
9. Oferty nie spełniające wszystkich powyższych warunków zostaną odrzucone i nie będą

podlegać dalszej ocenie.

V. Kryterium wyboru oferĘ
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Kryterium, na podstawie którego zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta jest najniższa cena -
100%.

Ocena końcowa I00 % będzie obliczona według wzoru:

9_ l C€tltl Elinirnnłna _,,_iffi*100}
gdzie cena minimalna - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród
wszystkich ofert ocenianych; cena oferty - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania
zamówienia w ofercie ocenianej.

VI. Miejsce składania ofert i wybór najkorzystniejszej oferty

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

do dnia 8 maja 2015 r. do godziny 10:00.

Wybór najkorzystniejszej ofeńy zostanie ogłoszony ńęzwłocznie po dokonaniu ptzęz komisję
oceny ńożonych ofert w postaci informacji zatrtieszczonej na stronie intemetowej Urzędu pod
adresem: http://1ublin.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/ oraz pisemnej informacji o wyborze
najkorzystniejszej oferty rozesłanej e-mailem do wszystkich wykonawców,którzy ńożyli ofertę.

VII. Pozostałe informacje

1. Do kontaktów w sprawie zapytania jest upoważniony Marcin Rzepecki, tel. 81 533205I
wew. l 60, 69 5ż5 5303, email: m.rzepecki@stat.gov.pl.

2. Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po poinformowaniu o tozstrzygnięciu zapytańa
ofertowego.

3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostńawybrana jako najkorzystniejsza
uchyla się od zawarciaumowy Zamawiający wybierze ofenę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowad zania ich ponownej oceny.

Załączniki:
l. Formularz ofertowy
2. Schemat obiektu z instrŃcji ppoż.
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