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Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania – Opis przedmiotu zamówienia 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I. Przedmiot zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru formatu A4 do wydruku czarnobiałych, 

kolorowych oraz do kopiowania. 

2. ILOŚĆ:  300 ryz po 500 arkuszy w każdej ryzie formatu A4 

3. Papier musi posiadać gramaturę 80g/m i białość min. CIE 160.  

4. Dostawa papieru ma nastąpić do pomieszczeń biurowych na IV piętrze przy ul. 

Wojciechowskiej 9a w Lublinie bez udziału pracowników Zamawiającego (budynek 

posiada windę). Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia pod ww. adres, 

wskazany w zamówieniu przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczy przedmiot 

zamówienia własnym środkiem transportu i na własny koszt oraz wniesie do 

pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego. W przypadku dostawy przez 

firmę kurierską obowiązują te same zasady dostawy.  

5. W przypadku udzielenia zamówienia,  dostawa zostanie wykonana w terminie 10  dni 

od złożenia zamówienia przez Zamawiającego. 

6. Wykonawcę obowiązuje 14-dniowy termin płatności po zrealizowaniu zamówienia i 

przedłożeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/faktury VAT. 

7. Faktura VAT zostanie wystawiona na następujące dane: 

NABYWCA: 

Województwo Lubelskie 

Ul. Artura Grottgera 4 

20-029 Lublin 

NIP: 712-290-45-45 

ODBIORCA:  

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie 

Ul. Wojciechowska 9A 

20-704 blin. 

 

8. Faktura wystawiona niezgodnie z treścią pkt 7 nie będzie przyjęta do realizacji. 

 

9. Adres do korespondencji (do dostawy i wysłania faktury itp.): 

LAWP w Lublinie  

ul. Wojciechowska 9a  

      20-704 Lublin. 
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II. Opis kryteriów którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze ofert wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert  

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród ofert Wykonawców, którzy zaoferują 

dostawę zgodną z Opisem przedmiotu zamówienia.  

Przy wyborze oferty  zostaną zastosowane kryteria:   

100 %  - cena oferty. 

 

Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie kryterium oceny ofert z ustaloną punktacją do 

100 pkt (100%=100pkt) na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu 

cenowym - Załącznik nr 2 do Zaproszenia (cena całkowita oferty brutto) .  

Lp. Kryterium Waga  Liczba punktów 

1. Cena 100  %  100  

 

 Kryterium cena oferty- max. 100 pkt 

   Liczba                Wartość brutto oferty z najniższą ceną          

  punktów   =      ---------------------------------------------------------------     x 100 pkt 

za kryterium                 Wartość brutto oferty badanej 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższa liczbę punktów za 

powyższe kryterium. Maksymalnie 100  punktów. 
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