
 Załącznik nr 1  

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa książek naukowych, 

popularnonaukowych, literatury pięknej, literatury dla dzieci i młodzieży do Książnicy 

Płockiej im. Władysława Broniewskiego w 2015 roku. 

Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa dla Zamawiającego przez Wykonawcę 

książek (nowości i wznowień) wydawanych w 2015 roku przez wydawnictwa z którymi 

wykonawca współpracuje (minimum 1000 wydawców książek z zakresu literatury pięknej, 

literatury popularnonaukowej oraz literatury dla dzieci i młodzieży, w tym przynajmniej 150 

wydawców literatury naukowej) i będzie dysponować ich pełną ofertą wydawniczą, a wśród 

nich zamawiający wymaga współpracy z wydawcami wymienionymi w Załączniku nr 2.

  

Dostawy książek winny obejmować następujący zakres: 

- literatury pięknej, 

- literatury popularnonaukowej, 

- literatury naukowej, 

- literatury dla dzieci i młodzieży 

Dostawy książek na zamówienie Zamawiającego z wymienionych zakresów winny 

następować z wydawnictw, z którymi Wykonawca współpracuje, a szczególnie z: 

- wydawnictw regionalnych województwa mazowieckiego, 

- wydawnictw uczelni wyższych z Gdańska, Krakowa, Łodzi, Torunia, Poznania, Warszawy,      

Wrocławia,   

- wydawnictw towarzystw naukowych,  

- wydawnictw specjalistycznych, np. prawniczych oferujących zbiory przepisów, kodeksy. 

Realizacja zamówień odbywać się ma według przekazanego zamówienia, transportem 

własnym Wykonawcy na wskazany przez Zamawiającego adres. 

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie zobowiązany będzie do : 

-dostarczania Zamawiającemu informacji o nowościach wydawniczych na adres poczty 

elektronicznej Zamawiającego: zakupy@ksiaznicaplocka.pl lub poprzez zapewnienie 

Zamawiającemu dostępu ”on line” do bieżącej oferty Wykonawcy. Opis prezentowanych 

książek powinien zawierać krótkie streszczenie, informacje o autorze, tytule, wydawcy, 

mailto:zakupy@ksiaznicaplocka.pl


kolejność wydania, objętość, format, rodzaj oprawy oraz cenę i ilość egzemplarzy w 

magazynie. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należało będzie: 

- umożliwienie pobierania „Zamawiającemu” dostępu do faktur zakupowych w postaci 

elektronicznej w formie pliku 

- dostarczenie w każdej dostawie minimum 95% zamówionych tytułów książek dostępnych 

na rynku wydawniczym bądź księgarskim, a także spoza oferty Wykonawcy. 

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich dwóch lat czterech 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. 

Kryteria wyboru dostawcy: 

1. Udzielony rabat na zakupione pozycje - waga 80 % 

2. Czas dostawy zamówionych książek - waga 20 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


