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Dzierżoniów, 20.12.2010 roku 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

1. Adres i nazwa Zamawiającego: 

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna 

Rynek 2 

58-200 Dzierżoniów 

NIP: 882-00-03-467 

tel./fax.  74 64 64 641 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie na „Zakup oraz dostawę prasy dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki 

Publicznej w Dzierżoniowie w roku 2011” prowadzone jest w trybie zapytania o cenę 

i nie przekracza wartości 14 000 euro. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup oraz dostawa prasy dla Miejsko-Powiatowej 

Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie w roku 2011”. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ. 

Organizacja dostaw: 

Wykonawca na swój koszt i ryzyko musi zapewnid systematyczną, codzienną z wyjątkiem 

niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy dostawę prasy i czasopism od godz. 8.00 do 

9.00 (w soboty od 10.00-11.00) do siedziby Biblioteki, Rynek 2, 58-200 Dzierżoniów, 

Sekretariat (I piętro) lub Czytelnia (II piętro) oraz Filii nr I (II piętro), ul. Sikorskiego 2,  

58-200 Dzierżoniów. 

Szczegółowy opis organizacji dostaw znajduje się w Załączniku nr 1 do umowy 

stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ. 
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Wymagania dotyczące gwarancji: 

Uszkodzenia i zabrudzenia przedmiotu umowy tj. prasy i czasopism zostaną wymienione 

przez Wykonawcę w dniu dostawy. Czas na wymianę wadliwych egzemplarzy nie 

powinien przekroczyd 2 godzin, licząc od godziny dostawy. Przedmiot umowy należy 

dostarczyd w opakowaniu w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem. 

Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. 

 

4. Warunki udziału w postępowaniu i wykaz dokumentów: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Każdy Wykonawca może złożyd tylko jedną ofertę. 

Wykonawca składa następujące dokumenty:  

1) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązao formularz ofertowy 

wg Załącznika nr 2 do SIWZ, który zawiera: 

I. Informację o Oferencie, 

II. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku 

przesłanek wykluczenia z postępowania, 

III. Ofertę, 

2) parafowany i podpisany projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ. 

Ocena warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły: 

spełnia - nie spełnia. 

 

5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich 

znaczeniem: CENA – 100%. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która 

uzyska największą ilośd punktów. 
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6. Sposób porozumiewania się: 

Osoba wyznaczona do kontaktu: 

Elżbieta Grabowska 

tel. 74/6464643 (od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00) 

e-mail: egrabowska@mbp.dzierżoniów.pl 

Przyjmuje się 3 formy porozumiewania się: za pomocą e-maila, telefonicznie i pisemnie.  

 

7. Opis sposobu przygotowania i złożenia ofert: 

Wykonawca może złożyd jedną ofertę. Oferta powinna byd napisana w języku polskim, trwałą 

i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy 

i zaciągania zobowiązao. Zaleca się by wszystkie kartki oferty były spięte i tworzyły całośd. 

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą byd parafowane własnoręcznie przez 

osobę podpisującą ofertę. Treśd oferty musi odpowiadad treści SIWZ. 

Ofertę należy złożyd w siedzibie Zamawiającego – Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna 

w Dzierżoniowie, Rynek 2, 58–200 Dzierżoniów, Sekretariat, do dnia 29.12.2010 r. do 

godz. 9.00. Zaleca się by ofertę złożyd w zamkniętej kopercie. Należy ją zaadresowad w sposób 

podany poniżej:  

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dzierżoniowie 

Rynek 2 

58-200 DZIERŻONIÓW 

<Oferta w postępowaniu na: „Zakup oraz dostawę prasy”> 

<„Nie otwierad przed 29.12.2010r. godz. 9.00”> 

 

Informacje dodatkowe: 

Istotne postanowienia umowy - wzór umowy. 

Zamawiający do SIWZ dołącza projekt umowy (Załącznik nr 3), w którym zostały określone 

warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą. Wykonawca akceptuje warunki 

płatności w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.  
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Załącznikami do SIWZ są: 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

2. Formularz ofertowy stanowiący, na który składa się: 

I. Informacja o Oferencie, 

II. Oświadczenie, 

III. Oferta. 

3. Projekt umowy. 

 


