
 

 

 
 

 
       GOZ.381-1/14                                                                                          Bielsko-Biała, dnia 08.01.2014 

       Numer ogłoszenia: 7738-2014 
 
 
 

                                     Ogłoszenie o przetargu 
 
 

Książnica Beskidzka  
ul. Słowackiego 17a 
43-300 Bielsko-Biała 
NIP 547-17-51-808 
 
 

 
                                  ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę nowości wydawniczych – 
                                  książek drukowanych oraz audiobooków dla Książnicy Beskidzkiej 
                                  w Bielsku-Białej w 2014 roku 

   
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowości wydawniczych – książek drukowanych oraz audiobooków 

dla Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej. 
  

        2.     Przedmiot zamówienia określony jest we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV kodami: 
        Kod CPV 22113000-5  Książki biblioteczne oraz Kod CPV 32321300-2 Materiały audiowizualne. 
 
3. Dostawa obejmować będzie nowości wydawnicze -  książki drukowane oraz audiobooki dla dzieci, młodzieży, 

dorosłych z zakresu literatury pięknej, popularnonaukowej oraz naukowej, według wykazów tytułów i ilości 
egzemplarzy przygotowywanych sukcesywnie przez Zamawiającego. 
W zakresie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 

 a) realizowania zamówień, które Zamawiający będzie składać na podstawie katalogów wydawnictw oraz 
     innych źródeł informacji o nowościach wydawniczych w terminie 10 dni od złożenia zamówienia, 

                                     b) uzupełniania kontynuacji wydawniczych, 
                                     c) bezpłatnego dostarczania zamówionych egzemplarzy zgodnie ze złożonym zamówieniem, 
                                     d) uzupełniania wszelkich braków ilościowych i jakościowych w dostarczanych książkach w terminie 
                                         14 dni od złożenia reklamacji. 

 
 4.  Zamówienie udzielane będzie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych  
     w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013  
     poz. 907). 

 
 5. Termin realizacji zamówienia do  31 grudnia 2014 roku. 

 
         6. Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebrać można w Dziale Gromadzenia 
             i  Opracowania Zbiorów, pokój nr 50 (II piętro), ul. Słowackiego 17a od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–15.00.  
             SIWZ  dostępna jest również na stronie internetowej Książnicy – www.ksiaznica.beskidzka.pl 
         7. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

     Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wariantowych oraz zawarcia umowy ramowej. Nie przewiduje się aukcji  

          elektronicznej i zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
8. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 

 są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie z wymaganiami ustawowymi – 
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
– wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
W przypadku przedsiębiorstw występujących wspólnie – m.in. spółki cywilne, konsorcja – zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru każdego ze wspólników, 

 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, 

 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień 
publicznych), 

 akceptują warunki zawarte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i  
        przyjmują je bez zastrzeżeń oraz złożą komplet wymaganych dokumentów. 
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Wykonawcy, którzy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (dot. spółek cywilnych, konsorcjów) – art. 23 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

               Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie dokumentów wymienionych w rozdziale VI siwz. 
 
 
               9.     Oferta powinna zawierać :               

 wypełniony formularz oferty przetargowej – zał. nr 1, 

 wykaz wydawnictw, z którymi Wykonawca współpracuje w bieżącym roku, 

 oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 
a) zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami podatków na rzecz Skarbu Państwa i Urzędu Gminy, 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu  składania ofert, 
b) zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami i składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne ZUS 

lub KRUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu  składania ofert, 
c) oświadczenie w trybie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych o spełnieniu warunków, 

o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, 
d) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu 
składania ofert. W przypadku przedsiębiorstw występujących wspólnie – m.in. spółki cywilne, 
konsorcja – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z właściwego 
rejestru każdego ze wspólników, 

e) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe 
zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany 
przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie), 

f) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 3. 
g) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o tym, że wykonawca 
       nie należy do grupy kapitałowej – zał. nr 5. 

                    Wykonawcy z innych państw członkowskich UE zobowiązani są do złożenia  dokumentów równoważnych      
                    odpowiadających polskim dokumentom wymaganym przez Zamawiającego tj. odpowiedniki zaświadczeń z ZUS-u  
                    i Urzędu Skarbowego. Dokumenty składane są w oryginale lub kserokopii poświadczonej za  zgodność z oryginałem   
                    przez Wykonawcę. 
 

10. Zaklejona koperta oznaczona napisem „Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  
     nowości wydawniczych – książek drukowanych oraz audiobooków dla Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej” 
     powinna wpłynąć do Sekretariatu Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej, ul. Słowackiego 17a, nie później niż 
    do dnia  22 stycznia 2014 r. do godz. 10:00. 
      
11. Komisja dokona otwarcia i analizy ofert w dniu 22 stycznia 2014 r. o godz. 11:00. 
 
 
12. Przy wyborze oferty  Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagami : 

 

 cena – waga 60% 

 liczba wydawnictw z wykazu Wykonawcy pokrywających się z wydawnictwami znajdującymi się w wykazie 
przygotowanym przez Zamawiającego –  waga 40%. 

 
13. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

 
14. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta przedstawiać będzie najkorzystniejszy bilans kryteriów. 

 
15. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, Zamawiający określi        
      miejsce i termin zawarcia umowy. 
 
16. Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z dostawcami są : 
 

Grażyna Chrustek   -   kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów  tel. 33 822-82-21 do 23 wew. 235 
Małgorzata Kozioł  -   kierownik Działu Udostępniania Zbiorów tel. 33 822-82-21 do 23 wew. 254 
 

             w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00. 
 

 
 

 

 

 


