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NOTATKA SŁUŻBOWA 

Nr UM-TA-263-984/21-22 

 

z procedury udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 130 000 zł netto  

 podstawa prawna: art. 11 ust. 5 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) 

 

Zamawiający: 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Al. Racławickie 1, 

20 – 059 Lublin,  

Tel. 81/ 448 55 33  

Mail: joanna.kapron@umlub.pl  

Jednostka merytoryczna: Dział Aparatury Naukowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  

Osoba przygotowująca i prowadząca procedurę: Joanna Kaproń  

 

Średnia wartość zamówienia ustalona na dzień 7 grudnia 2021r. na podstawie weryfikacji rynku 

wynosi 567 673,00 PLN netto, co stanowi 698 237,79 PLN brutto. 

 

1. Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia do badania 

elektroencefalograficznego mózgu larw ryb Danio reiro (1 kpl.) 

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

tj.:  dnia 31 stycznia 2022r. zostało upublicznione Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu nr UM-

TA-263-984/21-22 na stronie BIP UM Lublin. 

W w/w Ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu określono m.in. szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu przygotowania oferty, miejsce, 

sposób oraz termin nadsyłania ofert oraz opis kryteriów i sposobu oceny ofert.  W Ogłoszeniu 

Zamawiający zamieścił informację o możliwości przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji 

lokalnej pomieszczenia w obiekcie Zamawiającego, w którym będzie realizowana dostawa  

i montaż przedmiotu zamówienia.  

 

3. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do dnia 10 lutego 2022r. do godziny 11:00 wpłynęła 

następująca oferta – poniżej zestawienie złożonej oferty: 

 

L.p. Nazwa i adres wykonawcy Cena brutto 

1. MSA System Łukasz Zarodkiewicz, ul. Jana Cybisa 

4/35, 02-784 Warszawa  

698 237,79 zł 

 



 
 

 

 

 

 

 

4. Dnia 15 lutego 2022 roku dokonano szczegółowej analizy oferty i ustalono, co następuje: 

L.p. Wykonawca  Cena brutto Inne kryteria  

 

Ocena oferty/Uwagi 

1. MSA System Łukasz 

Zarodkiewicz, ul. Jana Cybisa 4/35, 

02-784 Warszawa 

 

698 237,79 zł 

 

brak 

 

100 pkt. 

 

5. Wybór Wykonawcy i uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca -  przedsiębiorca Łukasz Zarodkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod   

nazwą MSA System Łukasz Zarodkiewicz, ul. Jana Cybisa 4/35, 02-784 Warszawa:  

- spełniania warunki formalne: tak 

- jego oferta mieści się w kwotach zabezpieczonych na ten cel w budżecie projektu: „Zakup 

wyposażenia EEG do Ośrodka Medycyny Doświadczalnej, UM w Lublinie”. Inwestycja 

finansowana  ze środków dotacji celowej na realizację inwestycji związanej z działalnością 

naukową na zakup pn. „Zakup wyposażenia EEG do Ośrodka Medycyny Doświadczalnej, UM 

w Lublinie” Inwestycja finansowana ze środków budżetu państwa od Ministra Edukacji 

i Nauki na podstawie umowy nr 7223/IA/SP/2021 z dnia 11.08.2021 roku 

 

  

Wobec powyższego proponuję zawrzeć umowę z firmą MSA System Łukasz Zarodkiewicz,  

ul. Jana Cybisa 4/35, 02-784 Warszawa 
 

 

 

Joanna Kaproń  

…………………………………………… 
                        (podpis osoby prowadzącej procedurę) 

 

 

 

…………………………………………… 
                                                                                                                  (podpis Kierownika jednostki  merytorycznej prowadzącej sprawę) 

 

 

ZATWIERDZAM: 

 

 

 

 
Kanclerz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  

……………………………………………… 
 (Podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej) 

   
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


