
 

Zapytanie ofertowe  

o wartości zamówienia poniżej 30.000 EURO na zakup i dostawę książek do biblioteki 

szkolnej w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 

Przemyśl, dnia 09.08.2017 r. 

 

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu 

zaprasza do złożenia oferty na:  
Zakup i dostawę książek do biblioteki szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza 

Słowackiego w Przemyślu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 

 Priorytetu 3 „Rozwijanie zainteresowao uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju 
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych” 

 

I. Zamawiający: 

NABYWCA: Gmina Miejska Przemyśl, ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl, NIP 7952319592 

ODBIORCA: I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Przemyślu ul.                         

J. Słowackiego 21, 37-700 Przemyśl 

tel. (16) 6769570, 606349566, 698098161, e-mail:liceum@slowak.edu.pl  

II. Przedmiot zamówienia: 

1. Przedmiotem jest zakup i dostawa książek do szkolnej biblioteki I LO w Przemyślu. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zamawiany asortyment zawiera załącznik 

nr 1 i 1a do zapytania ofertowego.  

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

4. Książki muszą zostać dostarczone według wytycznych Zamawiającego do biblioteki. 

5. Oferowane książki muszą być nowe, wysokiej jakości (nieuszkodzone), co umożliwi 

ich jak najdłuższe użytkowanie. 

6. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z dostawą zamówienia do siedziby 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca zapewni takie opakowanie, jakie będzie konieczne dla zapobieżenia uszkodzeniu 

lub pogorszeniu jakości towaru w czasie transportu do miejsca przeznaczenia. 

8. Zamówione książki muszą być spakowane do przewozu w oznaczonych /numerem 

faktury/ kartonach i według dołączonej do paczki/przesyłki faktury obejmującej tytuły 

książek w porządku alfabetycznym. 

9. Za szkody powstałe przy transporcie odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

10. Zamawiający ma prawo do reklamacji, zwrotów, wymiany produktu, który posiada 

wadę na koszt Dostawcy. 

11. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie przedłożonej przez Dostawcę faktury, 

płatne przelewem w terminie 14 dni od otrzymania faktury. Warunkiem przedłożenia faktury 

jest podpisany przez Odbiorcę i Dostawcę protokół odbioru. Fakturę należy wystawić na: 

Nabywca: Gmina Miejska Przemyśl, ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl, NIP 7952319592, 

Odbiorca: I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Przemyślu, ul.                       

J. Słowackiego 21, 37-700 Przemyśl   

12. W przypadku braku danej pozycji książkowej w ofercie cenowej w miejscu, gdzie 

powinna być wpisana cena, należy wpisać odpowiednią adnotację, np. brak nakładu, 

nakład wyczerpany, stare wydanie, brak wznowień. W sytuacji, gdy inne oferty 

również nie będą zawierały ceny, wówczas brakujący tytuł nie będzie brany pod 

uwagę przy rozstrzyganiu zapytania ofertowego. 



 

III.  Sposób przygotowania oferty: 

Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 i 1a do zapytania oraz 

oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 2. 

IV.  Miejsce i termin złożenia oferty: 

1. Oferty należy złożyć do 25 sierpnia 2017 do godziny 15,
00

 

 osobiście,  

 pocztą tradycyjną na adres: I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego 

w Przemyślu, ul. J. Słowackiego 21, 37-700 Przemyśl,  

 pocztą elektroniczną: liceum@slowak.edu.pl, 

z opisem : „Oferta – książki”  

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, posiadać datę sporządzenia, czytelny 

podpis i dane oferenta.   

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

 

V. Kryteria wyboru oferty: 

Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie ceny oferty – 100% 

 

VI.  Sposób publikacji zapytania ofertowego; 

1. Na stronie internetowej I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu, 

2. Skierowanie do co najmniej trzech potencjalnych Zleceniobiorców.  

 

VII. Rozstrzygniecie postępowania:   

 

1. Postępowanie zostanie rozstrzygnięte do 30.08.2017 r. do godziny 15.
00

 

2. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie drogą 

mailową. W tym samym czasie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia 

postępowania zostanie skierowana umowa.  

3. Jeśli Zleceniobiorca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, 

Zleceniodawca może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia zapytania bez podania 

przyczyny. 

5. Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia: 15 września 2017 r. 

6. Osoby do kontaktu: Bożena Witkowska, tel. 502439058, e-mail: bozena188@onet.eu  

Aneta Bednarczyk, tel. 606856585, e-mail: bednarczyk-a@o2.pl,  

 

Odrzuceniu podlegają oferty, które: 

a)    nie spełniają wymagań merytorycznych, 

b)    są niezgodne z przepisami prawa. 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 

2. Załącznik nr 1a – szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia 

3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie 

4. Załącznik nr 3 – wzór umowy  

   Dyrektor 

   mgr Tomasz Dziumak  
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