
Zapytanie ofertowe nr 1/2017 

 

I. Zamawiąjący 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 

Al. Politechniki 38 

93-590 Łódź 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa książek do biblioteki szkolnej w ramach 

programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania. W przypadku braku dostępności tytułów wskazanych w załączniku nr 1 na 

rynku wydawniczym, zamawiający dopuszcza możliwość wskazania przez wykonawcę 

pozycji zamiennej, uwzględniającej tematykę proponowaną przez zamawiającego. 

3. Oferowane książki muszą być nowe, wysokiej jakości co umożliwi ich jak najdłuższe 

użytkowanie. Preferowane oprawy twarde. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 

 

III. Termin i miejsce wykonania zamówienia 

Termin dostawy: do 14 dni od daty podpisania umowy. 

Miejsce dostawy: Zespól Szkól Ponadgimnazjalnych nr 9, al. Politechniki 38. 93-590 Łódź 

Warunki płatności: przelew 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury, po realizacji 

zamówienia. 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty 

Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania wraz ze szczegółową wyceną książek 

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3. 

Oferta powinna być: 

- opatrzona pieczątką firmową, 

- posiadać datę sporządzenia, 

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres e-mail, 

- podpisana czytelnie przez oferenta, 

- posiadać cenę ofertową brutto za całość zamówienia (liczbowo i słownie). 

Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim. 

 



 

V. Miejsce oraz termin składania ofert 

Oferty można składać osobiście w siedzibie szkoły przy al. Politechniki 38 w Łodzi, pokój 

nr 7 lub można przesłać skan oferty e-mailem na adres: info@zsp9.pl 

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 października 2017r. do godz. 

12.00. 

VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 

 

1. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 25 października 2017r. do godz. 12.00.,  

a o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców za 

pośrednictwem strony internetowej: 

http://www.bip.zsp9lodz.wikom.pl/?url=przetargi/25,zamowienia-publiczne.html  

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego 

etapie. 

Zamawiający informuje, że zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który zaoferuje 

najniższą cenę oraz wykaz pozycji jak najbardziej zgodny z wykazem w załączniku nr 1 do 

niniejszego zapytania. Oferent może zaproponować tylko jedną cenę. 

O terminie i miejscu podpisania umowy, wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza, zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie lub e-mailem. 

VII. Dodatkowe informacje 

Dodatkowych informacji udzielają: 

 Henryka Michalska – dyrektor szkoły i Iwona Tymczyj – nauczyciel bibliotekarz,  

pod numerem telefonu 42 684 39 75. 

 

VIII. Załączniki 

Wykaz przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 

Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 2 

Wzór wyceny książek – załącznik nr 3 
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