
Załącznik nr 2  

do Zarządzenia Nr 45/2021 

Rektora UM w Lublinie 

 
 

Numer sprawy:                                Lublin, dnia ……………………r. 

 

…………………………………… 
(pieczęć jednostki merytorycznej prowadzącej sprawę) 

 

 

ZAPYTANIE O SZACUNKOWĄ WYCENĘ/ZAPYTANIE OFERTOWE* 

(wzór) 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Al. Racławickie 1, 

20 – 059 Lublin,  

Tel. 81/ 

Fax. 81/ 

Mail:  

Jednostka merytoryczna: ………………………….. 

Osoba przygotowująca i prowadząca sprawę: …………………………… 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z KODAMI PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA W OPARCIU O WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ 

(PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA): (m.in. wskazanie opisu przedmiotu zamówienia w 

raz ze szczegółową charakterystyką itp.) 

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zamówienie zostanie udzielone poniżej progu 

stosowania ustawy Pzp, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 Pzp. (o ile dotyczy) 

4. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA (m.in. wskazanie tytułu projektu, 

programu/grantu, z którego jest finansowany itp. ) 

 

5. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (m.in. termin 

obowiązywania umowy, termin realizacji zamówienia itp.) 

 

6. WARUNKI UDZIAŁU OFERENTA W ZAPYTANIU OFERTOWYM (jeśli 

dotyczy)/ (opis wymagań w stosunku do oferenta, warunki na jakich ma być realizowane 

zamówienie itp.) 

 

7. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

10. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 



11. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT (m.in. wskazanie ceny brutto i 

netto, ceny jednostkowej i łącznej wykonania usługi/dostawy itp.) 

12. DODATKOWE INFORMACJE (m.in. negocjacje i unieważnienie zapytania itp. ) 

 

13. ZAŁĄCZNIKI (jeśli dotyczy) 

- Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

- Załącznik nr 2 – Formularz oferty 

- Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna 
 

 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Nazwa Oferenta 

………………………………………………………………………………………………… 

Siedziba Oferenta 

………………………………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji 

………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu 

………………………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail 

………………………………………………………………………………………………… 

NIP 

………………………………………………………………………………………………… 

REGON 

………………………………………………………………………………………………… 

KRS 

………………………………………………………………………………………………… 

CEIDG 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Oferta skierowana do:  
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Al. Racławickie 1, 

20 – 059 Lublin,  

Tel. 81/ 

Fax. 81/ 

Mail:  

Jednostka merytoryczna: ………………………….. 

Osoba przygotowująca i prowadząca sprawę: …………………………… 

 

Na (opis przedmiotu zamówienia) 



……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Oferuję wykonanie usługi/dostawy* na następujących warunkach: 

 

Zad. 1 

Usługa/Dostawa/Roboty 

budowlane* 

 

 

Ilość 
Cena 

jednostkowa 

netto (bez 

VAT) w PLN 

 

Wartość 

netto (bez 

VAT) w 

PLN 

 

Stawka 

podatku 

VAT 

(%) 

 

Wartość 

podatku 

VAT w 

PLN 

 

Wartość 

brutto (z 

VAT) w 

PLN 

 
1 2 3 4 5 =(2x3) 6 7=5x6 8 = 5+7 

 
 

 
 

    

tabela może być powielana w zależności od ilości zadań oraz modyfikowana w zależności od rodzaju i specyfiki zamówienia  

 

Ponadto oświadczam, iż: 

 
1. Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń  niezgodnych z prawdą (art. 

233 § 1 KK) oświadczam, że podane przeze mnie informacje zawarte w Ofercie są zgodne ze 

stanem faktycznym. 

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

4. Prowadzę /nie prowadzę* działalność gospodarcza o profilu odpowiadającym zamówieniu. 

5. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym organizacyjnym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

6. W cenie oferty zostały skalkulowane wszystkie koszty związane z prawidłowym 

wykonaniem przedmiotu zamówienia, a cena oferty będzie obowiązywała przez cały 

okres realizacji umowy/zamówienia.  

7. Gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią minimalnych 

wymagań Zamawiającego, wyjaśnień i zmian do minimalnych wymagań. 
8. Nie jestem związany/a z Zamawiającym osobowo i kapitałowo (przez powiązania osobowe lub 

kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności 

na:  

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika   

z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Finansującą, 
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa 

lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) 

lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

9. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

10. Zapoznałem/am/ się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

11. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia na warunkach i w terminie określonym 

w Zapytaniu Ofertowym przez Zamawiającego oraz zgodnie ze złożoną Ofertą.  
 

 
 

 



              ………………………………………………….. 
(Data i podpis osoby uprawnionej do składania  

           oświadczeń woli w imieniu Oferenta) 

 

 

*niepotrzebne skreślić 


