
         Gryfice, dnia 26 sierpnia 2016 r.  

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2016 
 

Szanowni Państwo,  

w związku z realizacją zadania polegającego na zakupie nowości wydawniczych do bibliotek 

szkolnych w ramach „NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA NA 

LATA 2016-2020”  
Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa 

wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości  

 

I. ZAMAWIAJĄCY  
Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gryficach  

72-300 Gryfice  

ul. Wałowa 18  

strona internetowa Zamawiającego: www.lochrobry.pl;  

e-mail: bibliotekalogryfice@poczta.onet.pl 

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowych książek na potrzeby realizacji zadania 

polegającego na zakupie nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach 

„NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA NA LATA 2016-2020” 

Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju 

czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości  

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego.  

 

Dostarczone książki muszą być oryginalne, nowe i wolne od wad technicznych.  

Wykonawca wykona całość zamówienia własnymi siłami, bez powierzania realizacji 

zamówienia podwykonawcom.  

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 7 dni od podpisania umowy.  

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na koszt własny do siedziby Zamawiającego.  

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Oferta powinna być złożona na druku załączonego formularza „OFERTA”, który stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.  

2. Ofertę można:  

a. złożyć w siedzibie Zamawiającego (Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława 

Chrobrego w Gryficach) - sekretariat.  

b. przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail podany w części IV pkt. 3.  

3. Osoba uprawniona do kontaktów: Beata Sowa, Elżbieta Ratajczak. 

4. Termin składania ofert upływa 05.09.2016 r. o godz. 15.00. Wszystkie oferty otrzymane przez 

Zamawiającego po wyżej wymienionym terminie zostaną zwrócone.  

5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  

6. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent.  

7. Treść oferty winna odpowiadać treści niniejszego Zapytania.  

8. Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych.  

9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert.  

http://www.lochrobry.pl/
mailto:bibliotekalogryfice@poczta.onet.pl


V. OCENA OFERT  
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:  

1 – cena 100%  

 

VI. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZLECENIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA  
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 7 września 2016 r. do godziny 15.00.                     

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową najpóźniej w dniu  

8 września 2016 r. do godziny 12.00. W tym samym terminie do podmiotu wybranego w wyniku 

rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowana umowa, której treść stanowi załącznik nr 3                    

do niniejszego zapytania ofertowego.  

 

VII. UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO  
Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione jeżeli:  

1. nie zostanie złożona co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.  

2. cena najkorzystniejsza (na podstawie kryterium oceny ofert) oferty będzie wyższa niż kwota, jaką 

Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie usługi.  

 

 

 

 Dyrektor szkoły  

 Jolanta Folwarska 


