
 
 

 
 

Zarządzenie Nr R-94/2016 
Rektora Politechniki Lubelskiej 

z dnia 30 grudnia 2016 r. 

zmieniające Zarządzenie Nr R-69/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej  
z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie udzielania zamówień  

w Politechnice Lubelskiej, do których nie stosuje się  
ustawy Prawo zamówień publicznych  

Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.),  
art. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164, z późn. zm.), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) oraz § 39 
Statutu Politechniki Lubelskiej  z a r z ą d z a m, co następuje: 

§ 1. 

1. W Zarządzeniu Nr R-69/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia  
9 listopada 2016 r. w sprawie udzielania zamówień w Politechnice 
Lubelskiej, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w § 2 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany: 
1) pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10)  Dział Nauczania i Toku Studiów – w zakresie zamówień 
związanych z procesem nauczania, w tym kształcenia dorosłych  

w formie kursów, szkoleń organizowanych i realizowanych przez 
Politechnikę Lubelską;”; 

2) dodaje się pkt 16 w brzmieniu: 
„16)  Centrum Sportowe Politechniki Lubelskiej – w zakresie 

organizacji zajęć sportowych dla podmiotów zewnętrznych oraz 
korzystania z infrastruktury Centrum.”. 

2. W Załączniku do Zarządzenia Nr R-69/2016 Rektora Politechniki 
Lubelskiej z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie udzielania zamówień  
w Politechnice Lubelskiej, do których nie stosuje się ustawy Prawo 
zamówień publicznych, Druk nr 3 przyjmuje brzmienie określone  
w Załączniku do niniejszego Zarządzenia. 

 

 



 

 

 

§ 2. 

Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr R-69/2016 Rektora Politechniki 
Lubelskiej z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie udzielania zamówień  
w Politechnice Lubelskiej, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień 
publicznych, nie ulegają zmianom. 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

          



 

 

 
Załącznik 

do Zarządzenia Nr R-94/2016 
Rektora Politechniki Lubelskiej  

z dnia 30 grudnia 2016 r. 
 

Druk nr 3 
 

                                                                                                                       
              Lublin,  ............................... 

POLITECHNIKA LUBELSKA                    
ul. Nadbystrzycka 38D 
20-618 Lublin 
NIP: 7120104651 
                                                        
                                                  

                                   
Zaproszenie do złożenia oferty 

 
Politechnika Lubelska na podstawie art. 4 pkt 8/art. 4d ust. 1 pkt 1/art. 4d  

ust. 1 pkt 2/* ustawy Prawo zamówień publicznych zaprasza do złożenia oferty 
handlowej na realizację opisanego poniżej zamówienia.  
     
Przedmiotem zamówienia jest ………………………………. według specyfikacji: 
………………………………………………………………………………………………..…. 
…………………………………………………………………………………..………………. 
…………………………………………………………………………………..………………. 
…………………………………………………………………………………..………………. 
 
Kryterium/Kryteria oceny ofert: 
……………………………………………………………………………………….………….. 
 
Oferta powinna zawierać: 
- warunki dostawy, 
- termin realizacji zamówienia, 
- formę płatności (preferowany przelew), 
- warunki gwarancji**. 
 
Oferty, które nie odpowiadają pełnemu opisowi zamówienia, nie będą rozpatrywane. 
                                                                                                                                                           
Oferty należy przesłać na adres  e-mail ………………………… do dnia …………...….. 
do godziny…………………… lub osobiście do…………………………………………… 
Osoba upoważniona do udzielania informacji: ……………………………………….….. 
e-mail …………………………………………………………tel. …………………………… 
 
 
 
*  niepotrzebne skreślić 
**  jeśli dotyczy 


