
WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
im. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 

ul. Gdańska 100/102 

90-508 Łódź 

tel. sekretariatu 42 636-68-35 

tel. centrali 42 663-03-00 

www .wbp.lodz.pl 

Znak sprawy: ZP/195/D/W/2019 

Łódź dnia: 26.11.2019 r. 

Informacja u udzielanym zamówieniu 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, 
90-508 Łódź, ul. Gdańska 100/102, zaprasza do złożenia oferty na: 

1. Przedmiot zamówienia: 
Dostawa gazet i czasopism do zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi w roku 2020, wymienionych w wykazie 
stanowiącym Załącznik nr 1 A I 1 B do Zapytania ofertowego. 

2. Termin realizacji zamówienia: grudzień 2019 r., 2020 r. i następnie w 2021 r. dla 
numerów ukazujących się z opóźnieniem. 

3. Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

4. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej z odpowiednim uwzględnieniem 
następujących danych: 

1) nazwa wykonawcy, 
2) adres wykonawcy, 
3) NIP wykonawcy, 
4) REGON wykonawcy, 

5) oferowana cena, z uwzględnieniem: ceny jednostkowej netto, oraz wartości 
netto, poprzez wypełnienie załączonej tabeli 
(Załącznik nr 1 a i 1 b ), 

W przypadku gazet (załącznik „ 1 a") wykonawca musi dokonać wyceny 
wszystkich 11 tytułów. Wybór wykonawcy zostanie dokonany na podstawie 
najkorzystniejszej oferty cenowej na całość załącznika 1 a. Nie dopuszcza się 

oferty niekompletnej w zakresie wymienionych w załączniku „1a" tytułów. 
W przypadku czasopism (załącznik „ 1 b") wybór nastąpi na podstawie wyceny 
poszczególnych pozycji wykazu. O wyborze wykonawcy zdecyduje najniższa cena 



na dany tytuł. 
6) oświadczenie, że wykonawca zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i 

nie wnosi do niego zastrzeżeń (Załącznik nr 2). 

5. Obok wyceny w formie dokumentu PDF, zamawiający powinien otrzymać 
możliwość pobrania danych w postaci elektronicznej umożliwiającej sprawne 
zaktualizowanie zbiorowego zapytania ofertowego. Plik edytowalny typu Exel, z 
którego nastąpi pobranie, musi zawierać wszystkie pozycje wykazu, w 
identycznym układzie załącznika. Braku oferty nie zaznaczać jako O. 

6. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 02.12.2019 r .. w formie: 

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

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: 

Piotr Boczkowski tel. 42 663 03 44 

Podpis Dyrektora 


