"Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"
ze środków Urzędu Miasta Jelenia Góra
ze środków Starostwa Powiatu Jeleniogórskiego

OGŁOSZENIE
Dyrektor Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę książek
"realizowaną ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa", ze środków Urzędu Miasta Jelenia Góra i ze środków Starostwa Powiatu Jeleniogórskiego.
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:
Dostawa 3726 egzemplarzy książek (3666 tytułów) – tytuły i ilości egzemplarzy zgodnie z załącznikami nr
2-21 do zapytania ofertowego.
3. Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji dostawy: do 9 listopada 2016 r.
4. Sposób przygotowania oferty:
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta musi zawierać łączną kwotę brutto. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia.
5. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do 13 października 2016 r. do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego w kopercie z
dopiskiem: "Zapytanie Ofertowe na dostawę książek dla Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze - rok 2016
". 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
6. Ocena ofert:
Zostanie wybrana oferta Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę i spełni warunki określone w
zapytaniu ofertowym.
Kryterium wyboru oferty: Cena oferty (brutto) - znaczenia 100%.
7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże
oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu wykonawcy zamówienia.
8. Dodatkowe informacje:
W sprawie dodatkowych informacji w celu prawidłowego oszacowania zakresu prac proszę zwracać się w
godzinach pracy Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów do pani Ireny Kuliberdy tel.(75) 7525957 wew.
102.
9. Załączniki: http://biblioteka.jelenia-gora.pl/20218/dostawa-3726-egzemplarzy-ksiazek-3666-tytulow/
Jelenia Góra, dnia 05.10.2016 r.

