Numer sprawy: RPiU / 60 / 2015

Lublin, dnia 05.10.2015 r.

………………………………………………
(pieczęć jednostki organizacyjnej prowadzącej sprawę)

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Nr 60/369/2015
zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 euro
art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Zamawiający:
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Racławickie 1,
20 – 059 Lublin,
Tel. 81/445-52-93
Mail: fundusze@umlub.pl
Jednostka organizacyjna: Dział ds. Funduszy Europejskich
Osoba przygotowująca i prowadząca sprawę: Kamil Dębiński
1. Przedmiot zamówienia: realizacja badań makro- i mikroelementów zawartych w wodzie, glebie i materiale
roślinnym pochodzących z wybranych obszarów w Lublinie i okolicach oraz we Lwowie i okolicach w ramach
projektu pn. „Zdrowie priorytetem. Partnerstwo Uniwersytetów Medycznych Polski i Ukrainy na rzecz
podniesienia jakości opieki medycznej pogranicza polsko-ukraińskiego”.
2. W celu realizacji w/w zamówienia przeprowadzono procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
1) Dnia 23 września 2015 r. zostało upublicznione zapytanie ofertowe/ zapytanie o cenę na stronie BIP UM
Lublin/stronie internetowej UM Lublin/Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE)* oraz w siedzibie
Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym tj. w budynku Collegium Novum przy Al.Racławickich 1.
2) Dnia 23 września 2015 r. e-mailem/faksem/osobiście* dostarczono/wysłano* zapytanie ofertowe / zapytanie
o cenę do następujących 3 potencjalnych wykonawców:
a) Agrodoktor Magdalena Jarosz, Uniszowice 42, 20-030 Motycz, e-mail: agrodoktor@op.pl,
b) ENIWA Sp. z o.o., ul. Jaworowa 9, 21-040 Świdnik, e-mail: list@agroniwa.pl,
c) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, e-mail:
grazyna.gregorczyk@up.lublin.pl.
3. W w/w zapytaniu ofertowym/zapytaniu o cenę określono m.in. opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału
oferentów, opis sposobu przygotowania oferty, miejsce, sposób oraz termin nadsyłania ofert oraz opis kryteriów
i sposobu oceny ofert.
Jako warunek udziału w zapytaniu ofertowym wskazano, aby Wykonawca:
1) posiadał doświadczenie w prowadzeniu analogicznych badań co najmniej od 10 lat (licząc do dnia złożenia
oferty),
2) posiadał doświadczenie w prowadzeniu analogicznych badań – minimum 15 badań w ciągu ostatnich 2 lat,
3) zapewnił do prowadzenia badań co najmniej jednego specjalistę spełniającego następujące warunki:
a) posiada stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ogrodnictwo, specjalność żywienie roślin,
b) posiada dobrą znajomość technik wykonywania analiz laboratoryjnych i umiejętność obsługi aparatury
wykorzystywanej w badaniach wody, gleby i materiału roślinnego,
c) posiada doświadczenie w prowadzeniu badań o podobnej tematyce (minimum 1 badanie).
Jako kryterium wyboru oferenta określono wartość oferty brutto. W ramach kryterium „Wartość oferty
brutto” maksymalną liczbę punktów (100 punktów) otrzymał oferent, który podał najniższą cenę brutto.
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4. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe/zapytanie o cenę do dnia 30 września 2015 r. wpłynęła 1 oferta.
5. Dnia 1 października 2015 r. dokonano szczegółowej analizy ofert – poniżej zestawienie złożonych ofert:
L.p.
1.

Nazwa i adres oferenta
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Punkty
100,00

6. Oferta Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie była ważna.
7. Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną
przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin.
8. Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największą liczbę punktów podczas oceny ofert przeprowadzonej
według kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.

Lublin, dn. 5 października 2015 r.
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