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DB.26.1.2016 

 
Zamawiający:  
                        Miejska Biblioteka Publiczna  
                         im. Zofii Nałkowskiej  
adres siedziby:  ul. Jana  Kilińskiego 2 
                          06-300 Przasnysz 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Na dostawę książek i wydawnictw tj. kontynuacji, nowości i wznowień z zakresu 
literatury pięknej dla dorosłych, młodzieży i dzieci, oraz nowości i wznowień 
literatury naukowej i popularnonaukowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii 
Nałkowskiej w Przasnyszu w 2016 r Art.4 pkt 8b ustawy z dnia 29. 01.2004 r P.z.p 

1. Zwracamy się z prośbą o podanie wysokości rabatu od ceny detalicznej jakiego 
Wasza Firma może nam udzielić w 2016r. na w/w dostawy które będą 
realizowane na podstawie szczegółowych zamówień określających tytuł, autora, 
wydawcę i liczbę zamówionych egzemplarzy, kierowanych do Wykonawcy przez 
Zamawiającego e-mailem, faksem, pisemnie lub za pośrednictwem Państwa 
strony internetowej. Wielkość poszczególnych dostaw będzie zróżnicowana i 
uzależniona od potrzeb Zamawiającego , przy czym wartość dostaw całego okresu 
wykonania zamówienia wynosić będzie co najmniej 40.000 zł brutto. Umowa 
będzie obwiązywać od momentu podpisania umowy do 31.12.2016r. 

2. kryterium oceny ofert – wysokość udzielonego rabatu od ceny detalicznej - 100% 
3. Sposób składania ofert; 

a) ofertę należy sporządzić w języku polskim na druku ,,Formularz ofertowy” - 
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
b) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną 
c) w przypadku przesłania oferty w formie listowej, na kopercie należy umieścić 
napis „Dostawa książek i wydawnictw dla MBP w Przasnyszu” 
e) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.02. 2016 r.do godz. 10:00 w formie: 

- pisemnej (osobiście, listownie) na adres:  
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu 

ul. J.Kilińskiego 2 
06-300 Przasnysz 

 - faksem na numer 29 7564950  
– lub w wersji elektronicznej na e-mail: mbp.przasnysz@gmail.com 
 

 



4. Warunki udziału w postępowaniu: 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie uprawnień do wykonywania 
określonej działalności. 

5. Załączniki: 

Formularz ofertowy. 

                                                                                                                         /-/ 
Małgorzata Sobiesiak 

Dyrektor MBP w Przasnyszu 
 

 

 


