
 
 
"Zrealizowano ze środków finansowych  
Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" 
ze środków Urzędu Miasta Jelenia Góra 
ze środków Starostwa Powiatowego 

 

 

OGŁOSZENIE 

Dyrektor Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty cenowej na systematyczną 

dostawę książek "realizowaną ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa", ze środków Urzędu Miasta Jelenia Góra i ze środków Starostwa 

Powiatowego. 

 

1. Zamawiający: 

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnica Karkonoska w Jeleniej 

Górze, ul. Bankowa 27, 58-500 Jelenia Góra tel. (075) 752-25-57, fax (075) 752-28-84,  

e-mail: sekretariat@biblioteka.jelenia-gora.pl 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

systematyczna dostawa 3367 egzemplarzy książek (3208 tytułów) – tytuły i ilości egzemplarzy 

zgodnie z załącznikiem nr 2-22 do zapytania ofertowego. 

Termin realizacji dostawy: do 3 listopada 2015 r. 

 

3. Sposób przygotowania oferty: 

Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych. 

 

4. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyć do 6 października 2015 r. do godziny 9.00 w siedzibie Zamawiającego w 

kopercie z dopiskiem: "Zapytanie Ofertowe na dostawę książek dla Książnicy Karkonoskiej w 

Jeleniej Górze - rok 2015 ". Oferta musi być sporządzona w języku polskim, posiadać datę 

sporządzenia i podpis oferenta. 

Adres: Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnica Karkonoska w Jeleniej 

Górze, ul. Bankowa 27 - Sekretariat pok. 202, 58-500 Jelenia Góra tel. (075) 752-25-57,  

fax (075) 752-28-84, e-mail: sekretariat@biblioteka.jelenia-gora.pl  

 

5. Kryteria wyboru oferty: 

Cena oferty (brutto) - znaczenia 100%. 

 

6. Sposób publikacji zapytania ofertowego: 

a)    na stronie internetowej Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze, 

b)    na tablicy ogłoszeń Zamawiającego, 

c)    zostanie skierowane do co najmniej trzech potencjalnych Zleceniobiorców. 

 

7. Rostrzygnięcie postępowania:  

Postępowanie zostanie rozstrzygnięte do 8 października 2015 r. do godziny 10.00. O wynikach 

postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie. W tym samym czasie do 

podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowana umowa. Jeśli 

Zleceniobiorca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zleceniodawca może 

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

nierozstrzygnięcia zapytania bez podania przyczyny. 

Odrzuceniu podlegają ofert, które: 

a)    nie spełniają wymagań merytorycznych, 

b)    są nie zgodne z przepisami prawa. 
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8. Załączniki: 

 a)    Opis przedmiotu zamówienia - TUTAJ 

 b)    Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 TUTAJ 

 c)    Formularze cenowe książek - Załącznik nr 2-22 TUTAJ 

 d)    Wzór umowy - TUTAJ 

  
 

  Jelenia Góra, dnia 28.09.2009 r. 
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