
 

                                                           

PO.252.7.2020                                                                                               Lublin, dnia 24.04.2020 r.                                                                                          

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

 Przedmiot zamówienia: Modernizacja komputerów - stacji roboczych. 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin” S.A. 

ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin,   adres e-mail: poczta@radio-lublin.pl, tel. 815364222  

Termin wykonania: styczeń/luty 2020 r. 

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 

 Zakup 75 szt.:  

Dysków twardych Crucial MX500 2.5” SATA SSD 250GB, Kod producenta: CT250MX500SSD1 

Kabli SATA 30cm lub 50 cm wtyki proste. 

 Urządzenia fabrycznie nowe z bieżącej linii Producenta. 

 Urządzenia z Polskiej linii sprzedaży. 

 Gwarancja Producenta minimum 60 miesięcy. 

 Zamawiający po podpisaniu umowy jest jedynym właścicielem dostarczonego sprzętu. 

 Dostawa sprzętu w terminie 14 dni od zawarcia umowy.  

 Opłata jednorazowa za całość dostawy. 

 Zapłata należności w terminie 14 dni od otrzymania faktury wystawionej po dostarczeniu przedmiotu zamówienia 

 Zamawiający dopuszcza dostarczenie faktury, w formie dokumentu elektronicznego w formacie pdf,  drogą elektroniczną, 

na adres: faktury@radio-lublin.pl 

 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert w formie elektronicznej na adres: poczta@radio-lublin.pl 

Podstawą wyboru oferty będą kryteria: 

Nazwa kryterium Waga Sposób obliczania punktów 

Wartość całkowita brutto*    

100% 

Najniższa oferowana wartość brutto zamówienia/ 

wartość oferowanego zamówienia x waga 

kryterium x 100 pkt. 

* wartość z formularza ofertowego – załącznik nr 1 

Wartość oferty proszę zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. 

Oferta, która uzyska największą liczbę punktów, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, zostanie wybrana do realizacji 

zamówienia. 

Ofertę proszę sporządzić na załączonym formularzu i przekazać ją w terminie do dnia  04 maja 2020 r.  do godz. 12. 00 do siedziby 

Zamawiającego: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin” S.A., 20 – 030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2 

- sekretariat. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną na adres: poczta@radio.lublin.pl. 

 
Do kontaktów w przedmiotowej sprawie jest upoważniony – Rafał Pollo tel. 508048223 lub 815364290  

Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.  

W związku z powyższym informacje o wyniku postępowania będą dostępne dla składających ofertę tylko na ich wniosek. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo: 

- odstąpienia od przeprowadzonego postępowania, 

- unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 1: formularz ofertowy 
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