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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:221733-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Lublin: System sterowania i kontroli, sprzęt drukujący,
graficzny, automatyzujący prace biurowe i przetwarzający informacje

2020/S 093-221733

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ
Adres pocztowy: ul.Szkolna 16
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814
Kod pocztowy: 20-124
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Pietrasińska
E-mail: jolanta.pietrasinska@nfz-lublin.pl 
Tel.:  +48 815310511
Faks:  +48 815310528
Adresy internetowe:
Główny adres: https://nfz-lublin.ezamawiajacy.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://nfz-lublin.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytucja ubezpieczenia zdrowotnego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup systemu drukująco-kopertującego na wyposażenie Centrum Usług Wspólnych w Chełmie
Numer referencyjny: OL.WAG.261.1.3.JP.20

II.1.2) Główny kod CPV
42960000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:jolanta.pietrasinska@nfz-lublin.pl
https://nfz-lublin.ezamawiajacy.pl
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Zakup systemu drukująco-kopertującego na wyposażenie Centrum Usług Wspólnych w Chełmie wraz z
serwisem w okresie gwarancji. Proces ma polegać na personalizacji karty typu ID-1, wydruku w formacie A4
dwustronnej spersonalizowanej informacji dla odbiorcy lub spersonalizowanej koperty. Karta i dokument są
umieszczane w zamkniętej (zaklejonej) kopercie. Ponadto należy przewidzieć możliwość automatycznego
umieszczania w kopercie innych materiałów typu ulotki. Ponadto urządzenie winno pozwolić na umieszczenie
do czterech spersonalizowanych kart w jednej kopercie. Cały proces winien być automatyczny i nie wymagać
wykonania jakiejkolwiek czynności po stronie użytkownika.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42960000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Usług Wspólnych w Chełmie, ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakup systemu drukująco-kopertującego na wyposażenie Centrum Usług Wspólnych w Chełmie z serwisem w
okresie gwarancji. Proces ma polegać na personalizacji karty typu ID-1, wydruku w formacie A4 dwustronnej
spersonalizowanej informacji dla odbiorcy lub spersonalizowanej koperty. Karta i dokument są umieszczane
w zamkniętej (zaklejonej) kopercie. Ponadto należy przewidzieć możliwość automatycznego umieszczania
w kopercie innych materiałów typu ulotki. Urządzenie winno pozwolić na umieszczenie do czterech
spersonalizowanych kart w jednej kopercie. Cały proces winien być automatyczny i nie wymagać wykonania
jakiejkolwiek czynności po stronie użytkownika.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki serwisu / Waga: 30.00
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10.00
Cena - Waga: 60.00

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 902 439.02 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/06/2020
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/06/2020
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Na platformie zakupowej https://nfz-lublin.ezamawiajacy.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

https://nfz-lublin.ezamawiajacy.pl


Dz.U./S S93
13/05/2020
221733-2020-PL

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 4 / 4

13/05/2020 S93
https://ted.europa.eu/
TED

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4 / 4

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/05/2020

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov/kio

