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          Świebodzice, 2.09.2019 r. 

Zapytanie ofertowe 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Świebodzicach zaprasza do złożenia 

oferty sprzedaży wraz z dostawą pomocy dydaktycznych.  

 

CPV 39162100-6 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:   

Miejska Biblioteka Publiczna 

im. Marii Dąbrowskiej 

Ul. Świdnicka 15 

58-160 Świebodzice  

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Świebodzicach, którego zakres określono w tabeli poniżej: 

Lp. Wyszczególnienie 
Ilość materiałów objętych 

zamówieniem 

1.  
Dwustronna mata do kodowania 150 cm x 150 cm  

1 szt. 

2.  
Plastikowe kubeczki do maty 

6 kompletów 

3.  
Krążki humanistyczne do maty do kodowania  

1 szt. 

4.  
Krążki matematyczne do maty do kodowania  

1 szt. 

5.  
Zestaw robotów Ozobot Bit 

6 szt. 

6.  
Drewniane puzzle zestaw podstawowy + dodatkowy  

4 komplety 

7.  
Drewniane puzzle AR – rozszerzona rzeczywistość  

4 komplety 

8.  

Materiały dydaktyczne do maty do kodowania: edukacja przedszkolna cz. I i II; 

edukacja wczesnoszkolna cz. I i II  4 egzemplarze 

9.  Zestaw: Scottie Go! + Tablet 5 zestawów 

10.  ScottieGo! Klocki magnetyczne  5 zestawów 
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Informacje na temat zamówienia: 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zamówiony towar do siedziby Zamawiającego:  

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej, ul. Świdnicka 15, 58-160 Świebodzice. 

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Zamówienie należy zrealizować do dnia 18.09.2019 r. 

 

IV.  WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji 

ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia. 

 

V. POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU: 

Spełnienie warunków udziału w zamówieniu należy wykazać poprzez złożenie stosownego 

oświadczenia, którego treść zawarta jest w Załączniku nr 1 do zaproszenia.  

 

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

Cenę oferty należy obliczyć w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku uwzględniając cały 

zakres zamówienia, na który składają się m.in. koszty dostawy. Zamawiający nie będzie ponosił 

jakichkolwiek dodatkowych kosztów wynikających z błędnego skalkulowania ceny przez 

Wykonawcę. Cenę całkowitą oraz ceny jednostkowe brutto wykonania całego przedmiotu 

zamówienia, należy podać w „Formularzu ofertowym”, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego. 

 

VII. KRYTERIA OCENY OFERT 

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

Cena – waga 100 %. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie zawierała najniższą cenę.  

 

VIII. TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT 

Oferty należy przesyłać w formie pisemnej na adres: 

Miejska Biblioteka Publiczna 

Im. Marii Dąbrowskiej 

Ul. Świdnicka 15 

58-160 Świebodzice  

 

do dnia 9.09.2019 r. do godziny 12:00.  
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IX. INFORMACJE DODATKOWE 

1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

skontaktowania się z wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.  

2. Umowa z oferentem zostanie zawarta na wzorze Zamawiającego.  

3. Zamawiający zastrzega, że dane dotyczące zamówienia są jawne oraz stanowią informację publiczną 

i mogą zostać udostępnione na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 września 2001 roku o 

dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330). 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z przedmiotowego zamówienia, bez wyboru 

którejkolwiek ze złożonych ofert.  

5. Termin związania ofertą wynosi 15 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

6. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.  

7. Informacji dotyczących zamówienia udziela: Małgorzata Grudzińska. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. 

 

 

       Z wyrazami szacunku 

 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Świebodzicach  

mgr Małgorzata Grudzińska 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenjqgyyde

