
 

 

 

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 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU 

Nr sprawy UM-TA-263-984/21-22  
Podstawa prawna ogłoszenia: art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zmianami)   

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie  

Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin,  

Tel. 81/ 448 55 33 

Adres internetowy Zamawiającego: www.umlub.pl 

Jednostka merytoryczna prowadząca sprawę: Dział Aparatury Naukowej Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie  

Osoba przygotowująca i prowadząca sprawę: Joanna Kaproń  

Mail:joanna.kapron@umlub.pl  

 
2. UZASADNIENIE ZASTOSOWANIA ART. 11 UST. 5 PKT. 1 PZP 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa/usługa o której mowa w art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. tj. 
służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, 

które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu 
rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju. 

Niniejsze zamówienie jest związane z realizacją prac naukowych i prac rozwojowych  

w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie o wartości mniejszej niż progi unijne, zgodnie z art. 11 
ust. 5 Pzp. (j.t. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zmianami). 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z KODAMI PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA W OPARCIU O WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (PRZEDMIOT 

ZAMÓWIENIA):  

Dostawa i montaż wyposażenia do badania elektroencefalograficznego mózgu larw ryb Danio 

reiro (1 kpl.)  

 

 Kod CPV: FG11-2 – do celów naukowych, 33121100-5 – Elektroencefalografy,  

 

UNIWERSYTET MEDYCZNY w LUBLINIE 
20-059 Lublin,  Al. Racławickie 1 
 

Fax: 48 (81) 448-52-01                                  Kanclerz                                tel. 48 (81) 448-52-00 

Zastępca Kanclerza             tel. 48 (81) 448-52-00 

INTERNET: http://www.umlub.pl         Z-ca Kanclerza - Kwestor   tel. 48 (81) 448-54-00 
 
 
 



 

 

Przedmiot umowy finansowany jest  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 finansowane  ze środków budżetu państwa od Ministra Edukacji Nauki na podstawie 

umowy nr 7223/IA/SP/2021 z dnia 11.08.2021 roku 
 

4. TERMIN I SPOSÓB REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - do 84 dni od daty zawarcia umowy.  

2. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia – zgodnie z niniejszym Ogłoszeniem o udzielanym 

zamówieniu wraz z załącznikami  

3. Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji 

lokalnej pomieszczenia w obiekcie Zamawiającego, w którym będzie realizowana dostawa i montaż 

przedmiotu zamówienia. W przypadku skorzystania z tego uprawnienia, Wykonawca winien 

zgłosić chęć udziału dokonania wizji e-mailem (adres e-mail: joanna.kapron@umlub.pl)  

z podaniem osób w niej uczestniczących - w celu ustalenia terminu (daty i godziny).  

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki:  

 

 1. Zapewni minimalny wymagany 24 miesięczny okres gwarancji 

 2.  Zrealizuje dostawę w terminie nie dłuższym niż 84 dni. 

  3. Zaoferuje przedmiot zamówienia zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 
stanowiącym Załącznik nr 2.  

  4. Zaoferuje realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszym Ogłoszeniem o udzielanym 
zamówieniu wraz z załącznikami. 

  Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełnią ww. warunków udziału  
w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  

6. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Kalkulacja ceny oferty winna zostać sporządzona zgodnie z Formularzem oferty stanowiącym 

Załącznik nr 1 i uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową i terminową realizacją 

przedmiotu zamówienia w tym min. koszty dostawy przedmiotu zamówienia do miejsca 

użytkowania, podłączenie do instalacji (montaż), uruchomienie, kalibracje, sprawdzenie, 

przeszkolenie pracowników Zamawiającego oraz wszelkie inne koszty związanie z realizacją 

przedmiotu zamówienia.  

2. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę przedmiotu 

zamówienia, w tym uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu nienależytej  

i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia kompletnego z punktu 

widzenia celu, jakiemu ma służyć.  



 

 

3. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga, 

aby Wykonawca obliczając cenę oferty stosował stawki VAT zgodnie ze stanem prawnym 

obowiązującym na dzień składania ofert. 

4. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów  

i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku 

Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego 

oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku. 

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od rozstrzygnięcia postępowania. 

6. W toku badania i oceny oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a) Wezwania Wykonawcy, w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w ofercie, do złożenia  

w określonym terminie, stosownych oświadczeń, wyjaśnień lub dokumentów, 

b) Poprawy oczywistych omyłek pisarskich 

c) Poprawy oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

d) Innych omyłek polegających na niezgodności oferty z Ogłoszeniem o udzielanym zamówieniu, 

nie powodujące istotnych zmian w treści oferty 

  7. Za oczywistą omyłkę rachunkową, Zamawiający uzna w szczególności: 

a) Wszystkie omyłki popełnione przez Wykonawcę w działaniach arytmetyczny na liczbach,  

z uwzględnieniem ich konsekwencji, 

b) Omyłki polegające na rozbieżności w cenie oferty wpisanej liczbowo i słownie, przyjmując za 

poprawny ten zapis, który wynika z poprawnie wykonanych obliczeń arytmetycznych, 

c) Omyłka w obliczaniu kwoty podatku przy prawidłowo podanej w Formularzu oferty stawce 

podatku od towarów i usług, wówczas poprawiona zostanie kwota podatku 

8. W przypadku omyłek rachunkowych (tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego) 

polegających poprawieniu, oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto 

została podana prawidłowo. Zamawiający dokonując poprawienia omyłek przejmie, że prawidłowo 

podano cenę jednostkową netto i poprawi pozostałe wartości liczbowe zgodnie ze sposobem 

obliczenia ceny oferty. 

 

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Ofertę należy złożyć we wskazanym terminie, korzystając z  załączonego Formularza ofertowego 



 

 

– Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.   

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim a cenę podać w polskich złotych (PLN) 

3. Oferta powinna zawierać: 

a) Załącznik Nr 1 (Formularz oferty) oraz Załącznik nr 2 (Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia) prawidłowo wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione. 

b) Karty katalogowe, prospekty, opisy techniczne i funkcjonalne, dokumentację techniczną itp. 

zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Karty katalogowe, prospekty, opisy techniczne  

i funkcjonale, dokumentacja techniczna itp. muszą być sporządzone w języku polskim.  

4. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli Wykonawca: 

a) Złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu  

b) Złoży ofertę niepodpisaną,  

c) Złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawiera dokumentów wskazanych w ppkt 3 i nie uzupełni ich 

na wezwanie Zamawiającego, 

d) Złoży ofertę w inny sposób niż opisany w pkt. 9 

e) Złoży ofertę po terminie wskazanym w pkt. 9 

f) Przedstawi nieprawdziwe informacje 

g) Nie spełnia warunków udziału w Oferenta w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5 

5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką 

oraz podpisana przez osobę(y) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.  

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 

danego Wykonawcę.  

8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związanie z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

9. Poprawki w ofercie powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.  

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, ani ofert częściowych. 

11. Oferty złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w pkt. 9 nie zostaną rozpatrzone.  

8. TERMINY PŁATNOŚCI  

30 dni licząc od upływu ostatecznego terminu składania ofert. 

Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia zostanie dokonana w formie przelewu bankowego  



 

 

w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych: protokołu odbioru oraz 

faktury, na konto Wykonawcy podane na fakturze i widniejące w elektronicznym wykazie czynnych 

podatników VAT (tzw. białej liście podatników VAT). 

 

9. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Data publikacji ogłoszenia: 31.01.2022r  

Termin składania ofert: 10.02.2022r. godz. 11:00 

Ofertę (przygotowaną zgodnie z pkt. 7 - Opis sposobu przygotowania oferty) należy złożyć  

w wymaganym terminie: 

- osobiście lub za pośrednictwem poczty w wersji papierowej w zamkniętej kopercie do Kancelarii 

Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin) w dni robocze 

od godz. 7.15 do godz. 15.15 

lub 

- w wersji elektronicznej w formie skanu podpisanego dokumentu na adres e-mail: 

joanna.kapron@umlub.pl  

 

Kopertę lub tytuł wiadomości elektronicznej proszę opisać: Oferta-postępowanie UM-TA-263-

984/21-22 

 

10. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY 

W ocenie i porównaniu będą brały udział oferty nieodrzucone. 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród ofert nieodrzuconych), zawierająca 

najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium:  

 

Nr Nazwa kryterium Znaczenie punktowe kryterium 

1. Cena (C)  100 

Kryterium nr 1 – Cena (C)  

 Ocena ofert wg. kryterium nr 1 prowadzona będzie zgodnie z wyliczeniami przeprowadzonymi  

z zastosowaniem przez Zamawiającego poniższego wzoru:   

 

C = (Cena minimalna brutto / Cena oferty brutto) x 100 pkt  

Objaśnienia: 

• C - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę w zakresie kryterium nr 1  

• Cena minimalna brutto - najniższa cena brutto wśród rozpatrywanych ofert 

• Cena oferty brutto – cena brutto w aktualnie analizowanej ofercie. 

Uwaga:  



 

 

W zakresie kryterium nr 1 do porównania i oceny ofert brana będzie cena oferty brutto podana przez 

Wykonawcę w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu). Im 

niższa cena oferty, tym korzystniej.  

W ww. kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt. 

 

1.Punktacja przyznawana ofertom we wskazanym kryterium, będzie liczona z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

2. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia 

– trzecie miejsce po przecinku poniżej 5 końcówka zostanie pominięta, powyżej i równe 5 

końcówka zostanie zaokrąglona w górę).  

3. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w Ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu wraz z załącznikami, i 

zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.  

4. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą. 

5. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród ofert nieodrzuconych) zawierająca 

najkorzystniejszy bilans punktów. 

6. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny oferty, Zamawiający wzywa 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego 

ofert dodatkowych (art.248 ustawy Pzp). 

7. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 

w złożonych ofertach 

11. INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU  

Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO 

PRZEŁYWU TAKICH DANYCH  

  

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 

„RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  

Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, NIP: 712-01-06-911, REGON: 000288716, z którym kontakt 

możliwy jest pod adresem e-mail: biuro.rektora@umlub.pl ; 

1.2. z inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie można 

skontaktować się pod adresem e-mail: daneosobowe@umlub.pl  ; 

1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ; 

1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych;   

1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres  

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, nie krótszy jednak niż okres 



 

 

realizacji i utrzymania trwałości efektów projektu, a w przypadku pomocy publicznej nie krócej niż 

10 lat od daty przyznania tej pomocy; 

1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy Pzp;   

1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

1.8. posiada Pani/Pan: 

−  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

−  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie  

z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz 

nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

−  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do 

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego);   

−   prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

1.9  nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

12.    DODATKOWE INFORMACJE  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wycofania lub unieważnienia niniejszego Ogłoszenia  

o udzielnym zamówieniu w każdym czasie bez podawania przyczyny swojej decyzji. W przypadku 

odwołania niniejszego Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu Oferentom nie przysługuje wobec 

Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu  przed 

upływem terminu składania ofert. 

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału  

w postępowaniu określonych w punkcie 5. 

4. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni 

to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają 

zachowania formy pisemnej.  

5. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie 

analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swojej ofercie. Ocenie podlegać będzie 

zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.  



 

 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny ofert wiarygodności 

przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji oraz uzupełnienia 

oferty. 

7. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia 

wiarygodności oferty poweźmie informacje o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych  

z prawdą. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.  

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli 

Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od udzielenia 

zamówienia na realizację przedmiotu niniejszego Zapytania ofertowego.  

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty jeżeli jej wartość przekracza kwotę, 

która jest przeznaczona na realizację zamówienia 

10. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im 

żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.  

11. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie udzielonego zamówienia.  

13. Wykonawca zobowiązuj się do realizacji zamówienia w sposób określony w treści Ogłoszenia  

o udzielanym zamówieniu, wyjaśnieniach i modyfikacjach oraz w terminie określonym w treści 

Zapytania ofertowego. 

13. ZAŁĄCZNIKI  

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

- Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

- Załącznik nr 3 – Wzór umowy 
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