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FORMULARZ      OFERTOWY 

na zakup książek do biblioteki szkolnej   

w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 

 

CZĘŚĆ I 

Zamawiający:  Zespół Szkół Technicznych im. Gen. Zygmunta Bohusza -  Szyszko,  

ul. Graniczna 2 22 – 100 Chełm,tel. 825603931, e-mail zstchelm@onet.pl, www.zst.chelm.pl, 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie n/w zamówienia: 

 

NAZWA I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa zgodnie z wykazem załączonym do formularza – zał. 1.1. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

Dostawa książek na koszt wykonawcy. 

Książki muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad i usterek, wydanie najnowsze, jeśli jest w 

ofercie to w twardych okładkach. 

Jeżeli niektóre pozycje byłoby niedostępne, istnieje możliwość zmiany zamówienia 

po uzgodnieniu telefonicznym. 

KOD CPV 22113000 – książki biblioteczne 

WARUNKI PŁATNOŚCI: 

Przelew  - 14 dni 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

mailto:zstchelm@onet.pl


16 sierpnia 2017r. 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego lub za pośrednictwem operatora 

pocztowego, w kopercie opisanej nazwą i adresem wykonawcy oraz hasłem „Oferta 

na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa. Nie otwierać przed 01.08.2017r. godz. 12.00”. 

Termin wpływu ofert do siedziby zamawiającego upływa dnia 01.08.2017r. o godz. 12.00. 

Ocena ofert odbędzie się dnia 01.08.2017r. o godzinie 13.00. 

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH WAGA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT: 

Wykonawcy składają oferty zgodnie z częścią II formularza 

Kryteria oceny ofert: 

1. Ilość pozycji z wykazu książek – 80% 

2. Najniższa cena brutto za wszystkie książki – 20% 

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej szkoły 

www.zst.chelm.pl 

OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI: 

Barbara Kossak +48 (82) 560-39-31 

 

          Dyrektor 

          Barbara Baluk 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zst.chelm.pl/


Część II 

 

W odpowiedzi na zaproszenie zamawiającego przedkładam ofertę cenową na „Zakup 

książek do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 

zgodnie z wykazem załączonym do formularza – zał. 1.1.” 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NIP……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

REGON ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Cena ofert brutto:  

Cyfrowo:……………………………………………………………………………………………………………………….zł. 

Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: ………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczenie: 

1/zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia 

2/wyrażam zgodę na warunki płatności określone w niniejszym formularzu 

3/w przypadku wyboru oferty zobowiązuję się  do zawarcia umowy zgodnej 

z przedstawianym projektem 

4/wykonam zamówienie zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym formularzu 

 

 

      ………………………………………………………………………… 

       (Data i podpis wykonawcy) 


