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Informacja o udzielanym zamówieniu 

\Vojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, 90-508 Łódź, 
ul. Gdańska 100/102, zgodnie z art. 37a Ustawy z dnia 25.10. 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862) informuje o udzielanym 
zamówieniu na dostawę książek. 

I. Przedmiot zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowości książkowych na potrzeby Dyskusyjnych 
Klubów Książki. 

2. Szczegółowy wykaz książek stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. 
3. \Vielkość zamówienia - 94 tytułów książek po 10 egz. każdy tytuł. 
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferta \Vykonawcy może 

obejmować wybrane części bądź całość zamówienia. 
5. Liczba części 94 /każdy tytuł stanowi osobną część zamówienia/. 

II. Termin realizacji zamówienia: 21 dni od dnia zawarcia umowy. 

III. Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV. Opis sposobu przygotowania ofert: 

\V niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert \Vykonawcy obowiązani są 
złożyć: 

1. Ofertę, na którą składają się: 

1.1. Formularz Ofertowy - \Vykaz książek, sporządzony na wzorze stanowiącym Załącznik 
nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 
Zamawiający powinien otrzymać tabelę w formacie PDF i wersji edytowalnej. 
1.2. Oświadczenie sporządzone na wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego 
zapytania ofertowego 

2. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie 
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi 
oraz przepisami prawa. 

V. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. \Vykonawca wypełnia Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, podając 
cenę brutto określoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena będzie podana 
liczbowo dla każdej części/pozycji. 



2. Cena musi uwzględniać całą wartość przedmiotu zamówienia, wraz ze wszystkimi 
podatkami i opłatami oraz uwzględniać wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu 

ofertowym. 

3. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dodatkowych poprawek 
oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią Zapytania ofertowego, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym 
wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W przypadku rozbieżności w cenie 
podanej w formularzu ofertowym w postaci liczbowej i słownej, jako poprawna przyjęta 
zostanie cena podana słownie. 

VI. Inne istotne warunki wykonania zamówienia, które będą ujęte w umowie. 

Wzór umowy (Załącznik nr 3), stanowiący integralną część Zapytania ofertowego, określa 
warunki na jakich zostanie zawarta umowa z Wykonawcą. 

VII. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 

23 września 2019 r. do godz. 10:00 

w formie: w wersji elektronicznej na e-mail: zamowienia@wbp.lodz.pl 

Przez wersję elektroniczną należy rozumieć skan lub PDF z podpisem osoby 
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 

VIII. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami: 

Małgorzata Cegiełko tel. 42 663 03 53 
Kinga Siekierska tel. 42 663 03 53 

IX. Załaczniki: 

- Załącznik nr 1 - Wykaz książek-Formularz ofertowy 
- Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 
- Załącznik nr 3 - Wzór umowy 
- Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna RODO 

Po zawarciu umowy/umów Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Łodzi zamieści na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informację 
o udzieleniu zamówienia, o którym mowa w art.37d, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko 
podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu 
tego zamówienia. DYR t<l y 
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