
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWA KSIĄŻEK I WYDAWNICTW W 2015 

ROKU DLA KSIĄŻNICY PŁOCKIEJ IM. WŁDYSŁAWA BRONIEWSKIEGO 
 

 

ZAMAWIAJĄCY: : Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego,  

ul. Kościuszki 6, 09-402 Płock na podstawie art. 4 pkt 8 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych, zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest:  

Dostawa książek i wydawnictw w 2015 roku dla Książnicy Płockiej im. 

Władysława Broniewskiego . 

[. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa książek i 

wydawnictw w 2015 roku dla Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego. Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.,. 

II. Zamawiający wymaga współpracy od Wykonawcy z następującymi wydawnictwami 

wymienionymi w - Załącznik nr 2 

III. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015 r. 
 

I. Osoba uprawniona do kontaktu: 

- Mieczysława Anna Olesiejuk - Kierownik Działu Gromadzenia , tel:24/263-00-00. e-mail: 

zakupy@ksiaznicaplocka.pl 

II. Do oferty należy załączyć: 
 

1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 3 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem składania ofert. 

3. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to 

bezpośrednio z załączonych dokumentów. 

4. Oświadczenie- Załącznik nr 4 o współpracy z wymaganą ilością wydawnictw wraz z 

alfabetycznym wykazem tych wydawców z zaznaczeniem wydawnictw literatury 

naukowej. 

5. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich dwóch lat 4 dostaw książek o wartości nie 

mniejszej niż 200 000 zł brutto każda z podaniem ich wartości, daty wykonania i 

odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały 

wykonane należycie. 

VI. Kryteria oceny ofert: 

Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. : 

• udzielony rabat na zakupione pozycje od ceny katalogowej - waga 80% 

• czas dostawy zamówionych książek - waga 20% VII. 

Miejsce i termin składania ofert: 

Termin składania ofert do dnia 26.01.2015 r do godz. 1200w siedzibie Książnicy Płockiej im. 

Władysława Broniewskiego 09-402 Płock ul. T. Kościuszki 6 w zamkniętej kopercie z dopiskiem 

„Dostawa książek i wydawnictw w 2015 roku dla Książnicy Płockiej im. Władysława 

Broniewskiego". 
 

 

 

 

Płock 19 stycznia 2015 r. 
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