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Rzeczpospotita
Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 20-950 Lublin ul. Akademicka 13
ZAPRASZA

do złożenia rozpoznania cenowego na:

wykonanie, dostawę i montaż regńów fitotronowych na potrzeby realizacji projektu
,,Ochrona cryI7rLa aldrowandy pęcherzykowatej (Aldrovandą vesiculosa) na terenie
Lubelszczyzny, nr POI S 02. 04. 00-00-003 4/ 1 8

(na podstawie art, 4 pk. B ustaw - Prawo zamówień publicznych)

1. Opis sposobu przygotowania rozpoznania cenowego:

llnaIeży go ńoĘó:

a./ w jednej zamkniętej kopercie, lub

b/ e-mailem na adres marzena.parzymies@up.lublin.pl

2l na kopercie/w e:mailu należy umieśció nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adręs

Zleceniobiorcy otaz napis: ,,Roąloznanie cenowe na regały fitotronowe".

3l ceny podane mĄąbyć wyrazone cyfrą i słownie,

4l mabyó napisane w języku polskim, czytelnie trwałą techniką,

5 l maobejmowaó całośó zamówięnia.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- pojedynczy regał lub zestaw regałów do uprawy roślin, długośó min. 2000 lnm, mtx. 2200 mm,

- konstrŃcja modułowa, szkieletowa, wykonana z profili zńezpieczonych przedkorozją,

skręcana, wszystkie półki przykręcane do ramy regału, dolna półka zamontowana nie niZej niżZa

cm nad podłogą,

- głębokośó półki min. 60 cm, max. 70 cm,

- regał oparty na nózkach integralnie zwtązartych z konstrukcją, wysokość min. 150 mm,

- rcgał wyposazony w 3 półki, odporne na wilgoó, wzmocnione,wyltzymaŁość min. 100 kg,

- odległość między blatem półki a oświetleniem min. 60 cm, max. 70 cm,

- nadkńdąpółką zamontowane oświetlenie z 5 lampałni jarzeniowymi typu LED lub

fluorescencyjnymi, barwy światła dziennej,

- sterownik porwalający nawłączenie i wyłączenie oświetlenia w określonym cyklu dzienlnoc -
fotoperiod,

- mozliwośó indywidualnego wyłączaniaośńetlenia nakuZdej zpółek, mozliwość wyłączania

pojedynczych świateł na półce,

- przew-ód zasilający zakończony wtyczką,2 bolce ł uziemienie, 230V, 50Hz.

- dostawa do zamawiającego tj. Lublin 20-612, ul, Głęboka 28,

- montaz we wskazan y m przez Zamawiaj ące go pomie szczeniu
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3. Wymagany termin realizacji umowy:

Maksymalnie 45 dni od momentu złożęnia zamówienia (zamówięnie zostanię ńożonę w formie

pisemnej po wyborze wykonawcy).

4.Prrywyborze oferĘ Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Il Cena - 600^,

2l Tęrmin wykonania - 20% (termin <30 dni = 20 pkt., 3I-44 dni : 10 pkt., 45 dni i powyżej:0
pkt.),

3/ Długośó gwarancji - 20oń, (gwarancja < 12 m-c: 0 pkt., 12 m-cy: 5 pkt., 18 m-cy : 10 pkt.,
24 m-cę = 15 pkt., 36 m-cy : 20 pkt.).

5. Oferta wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:

Formularz oferty w g zńączonego do zapr o szenia wzoru.

6. Opis sposobu obliczenia ceny:

W cenę propozycji naIeży w\iczyc całkowitą wartośó brutto wykonania regału, dostawy i montazu

określoną w oparciu o przedmiot zamówięnia.

Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez
podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

okres związania umową i nie będzie

Zamavłiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym ptzęz niego
wymogom, w oparciu o kryteria podane w pkt. 4.

7. Miejsce i termin złożeniarozpoznania cenowego:

Rozpoznanie cenowe należy ńożyó w terminie do dnia 10 czerwca 2019 roku, do godz. 00:00, w

zaklejonej kopercie na adres: Zal<ład Roślin Ozdobnych i Dendrologii, ul. Głęboka 28, 20-612

Lubl in lub e : m ai l em na adre s matzenap at zymies @vp. lub lin. pl.

Oferta otrzymana ptzęz Zamawiającego po terminie podanym powyzej, nie będzie oceniana, a
jeśli została złożonaw zaklejonej kopercie zostanie nvrócona wykonawcy bez otwierania.

8. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Parr/Pani dr inz. MarzenaParzymies ul. Głęboka28,20-612 Lublin, pok. nr 020,
te1.(081) 53I 96 86, tel. kom. 603 619 444.

Muzęna Parzymies
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