
 
Załącznik nr 3  

do Zarządzenia Nr 45/2021 

Rektora UM w Lublinie 

 

 

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

 

……………………………………………… 
   (pieczęć jednostki merytorycznej prowadzącej procedurę) 

 

 

 

NOTATKA SŁUŻBOWA 

Nr ……………………….. 

(wzór) 

z przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia 

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 zł netto  

art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) 

 

Zamawiający: 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Al. Racławickie 1, 

20 – 059 Lublin,  

Tel. 81/ 

Fax. 81/ 

Mail:  

Jednostka merytoryczna: ………………………….. 

Osoba przygotowująca i prowadząca procedurę: …………………………… 

 

Średnia wartość zamówienia ustalona na dzień ……………………………. r. na podstawie 

analizy złożonych ofert wynosi ……………………………………..PLN netto, co 

stanowi………………………..PLN brutto. 

 

1. Przedmiot zamówienia:......................................................................................................... 

2. W celu realizacji w/w zamówienia przeprowadzono procedurę wyboru najkorzystniejszej 

oferty tj.:  

1) dnia……………………….zostało upublicznione zapytanie ofertowe na stronie BIP 

UM Lublin/stronie internetowej UM Lublin/Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej/ 

Bazie Konkurencyjności* oraz w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie 

dostępnym tj. w budynku Collegium Novum przy Al. Racławickich 1 (o ile dotyczy). 

2) dnia………………………e-mailem/osobiście* dostarczono/wysłano* zapytanie  

ofertowe do następujących potencjalnych wykonawców (o ile dotyczy): 

a) … 

b)… 

c)… 

3. W w/w zapytaniu ofertowym 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.   

4. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do 

dnia……………………………….wpłynęło…….ofert – poniżej zestawienie złożonych 

ofert: 



 

L.p. Nazwa i adres wykonawcy Cena brutto 

1.   

2.   

3.   

tabela może być powielana w zależności od ilości zadań oraz modyfikowana w zależności od 

rodzaju i specyfiki zamówienia. 

5. Dnia…………………dokonano szczegółowej analizy ofert i ustalono, co następuje: 

L.p. Wykonawca  Cena brutto Inne kryteria Ocena oferty/liczba 

przyznanych 

punktów/Uwagi 

1.     

2.     

3.     

tabela może być powielana w zależności od ilości zadań oraz modyfikowana w zależności  

od rodzaju i specyfiki zamówienia. 

6. Wybór Wykonawcy i uzasadnienie wyboru (dla zadania lub poszczególnych zadań): 

Wykonawca: ……………………………. 

1) spełniania warunki formalne tak/nie* 

2) jego oferta mieści się w kwotach zabezpieczonych na ten cel w budżecie 

projektu (podać tytuł projektu)………………………………………. 

3) zapewnia z racji swojej wiedzy i  doświadczenia prawidłową realizację 

przedmiotu zamówienia, 

4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

5) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym organizacyjnym oraz 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

6) inne uzasadnienia 

 

proponuję zawrzeć umowę z/zlecić zamówienie*:  

………………………. 

               

…………………………………………… 

                  (podpis osoby prowadzącej procedurę) 

 

 

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

                                             (podpis Kierownika jednostki  merytorycznej prowadzącej sprawę) 

 

ZATWIERDZAM: 

 

 

…………………………………………………………………..…………… 

    (Data i podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej) 

 

 
*niepotrzebne skreślić 


