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Zaproszenie do złożenia oferty.

 Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie ul. Spadochroniarzy 8 zaprasza do złożenia 
oferty na sporządzenie karty informacyjnej w formie rozszerzonej z obliczeniami przedsięwzięcia polegającego na 
rozbudowie lakierni i blacharni w budynku Stacji Obsługi Pojazdów  w Lublinie przy ul. Bursaki 17. Powyższą 
kartę należy wykonać w 3 egzemplarzach wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku 
danych, zgodnie z wytycznymi zawartymi  we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnej z wzorem tego dokumentu 
OŚ-003-01,  oraz obowiązującymi przepisami niezbędnej dla potrzeb Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego 
SP ZOZ w Lublinie.

Wykonawca przygotowujący ofertę powinien spełniać następujące wymagania :

- dostawa przedmiotu zamówienia w ciągu 30 dni od momentu zamówienia,
- dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego,
- warunki płatności : przelew do 14 dni od daty wystawienia faktury i po otrzymaniu pozytywnej oceny 

przydatności przedmiotu zamówienia wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 
Lublin.

                
Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest Mirosław Greszata
tel. 81 536-76-62 pok. Nr 203. 
Siedziba Zamawiającego – ul. Spadochroniarzy 8 w Lublinie.
Ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia dla 
Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie należy złożyć
do dnia 8.02. 2013 r. do godz. 900  w siedzibie Zamawiającego w Lublinie ul. Spadochroniarzy 8 pok. 222.
Otwarcie nastąpi w dniu 8.02.2013 r. o godz.915

Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert.
Kryterium oceny ofert – 100 % cena.
Do oferty należy załączyć :

- aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej ,
- NIP,
- REGON,

Zamawiający dostarczy we własnym zakresie:
− wypis z ewidencji  gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
− poświadczona  przez  właściwy  organ  kopia  mapy  ewidencyjnej  obejmującej  przewidywany 

teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar na który będzie 
oddziaływać przedsięwzięcie, 

− wypis  i  wyrys  z  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obejmujący  teren 
inwestycji wraz z terenami przyległymi i będącymi w zasięgu oddziaływania inwestycji.
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