Zadanie realizowane jest w ramach rządowego programu
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
przy udziale środków budżetu państwa

Rybnik 24.10.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI
SZKOLNEJ W RAMACH
„NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA”

1. ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Rybniku
44-218 Rybnik, ul. Wodzisławska 123
Tel.: 324223739
Adres email.: zszp9@wp.pl
2. Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na zakup i dostawę książek do biblioteki
szkolnej, w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
Priorytetu 3 „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie
rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”.
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1) Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę fabrycznie nowych książek do
biblioteki szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Rybniku.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania.
3) Zadanie finansowane będzie w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów
prowadzących szkołę oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania
zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci
i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych w województwie śląskim.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Jednak ze
względu na prawdopodobieństwo niedostępności niektórych pozycji, dopuszcza
się uzasadnioną wymianę niedostępnych pozycji na inne.
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2) Zapytanie ofertowe obejmuje podanie całkowitego kosztu wyszczególnionych
pozycji książkowych wymienionych w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania wraz z wyceną poszczególnych egzemplarzy.
3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości
zamówienia podwykonawcom.
4) Wszystkie oferowane książki muszą być pełnowartościowe, fabrycznie nowe
i wolne od wad.
5) Zamawiający ma prawo do reklamacji, zwrotów, wymiany produktu, który
posiada wadę, na koszt Wykonawcy.
6) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Rybniku 44-218 Rybnik, ul.
Wodzisławska 123 na własny koszt w godzinach od 8.00 do 15.00.
7) Wykonawca we własnym zakresie zapewnia załadunek, rozładunek oraz
wniesienie książek do budynku.
5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1) Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego oraz oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 3.
6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1) Pocztą tradycyjną na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Rybniku, 44-218
Rybnik, ul. Wodzisławska 123 z dopiskiem „Oferta – książki NPRCZ”.
2) Na adres mailowy: zszp9@wp.pl z opisem „Oferta – książki NPRCZ”.
2) Osobiście w sekretariacie szkoły.
3) Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, posiadać datę
sporządzenia, czytelny podpis i dane oferenta (adres, nr telefonu, e-mail, NIP).
4) Oferty należy składać do 06.11.2018r. do godz. 15.00.
5) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6) Wykonawca pokrywa
i dostarczeniem oferty.
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7. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1) Dostawca zrealizuje przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie 14 dni
licząc od daty podpisania umowy.
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8. KRYTERIA WYBORU OFERTY:
1) W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące
kryterium: cena oferty (brutto) – 100%
9. ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:
1) Postępowanie zostanie rozstrzygnięte do 07.11.2018r. do godziny 15.00. O wynikach
postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie drogą mailową.
W tym samym czasie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia
postępowania zostanie skierowana umowa. Jeśli Zleceniobiorca, którego oferta została
wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zleceniodawca może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
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