
 

 

 

 

Zapytanie ofertowe  

Nr 1/GBP/10/16 

 

dotyczące wykonania usługi przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego 

 

 

w ramach projektu 

„Rozbudowa, remont i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej                      

w Czernicach Borowych oraz remont i wyposażenie pomieszczeń 

użytkowanych przez bibliotekę w miejscowości Chojnowo” 

 

realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 

Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego 

 

 

 

 



 

 

I. Zamawiający: 

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych,  

ul. Chełchowskiego 12,  

06-415 Czernice Borowe,  

NIP 761-147-28-78,  

Regon: 551319574 

  

II. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu 

postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na rzecz zadania pn. „Rozbudowa, remont    

i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych oraz remont                  

i wyposażenie pomieszczeń użytkowanych przez bibliotekę w miejscowości Chojnowo”, 

realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 

Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

Procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy przeprowadzić zgodnie      

z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 

r., poz. 2164 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 

Zamawiający dostarczy pełną dokumentację techniczną oraz kosztorysy inwestorskie przy 

podpisaniu umowy z Wykonawcą. 

 

III. Termin realizacji zamówienia: 

           Wymagany termin realizacji zadania: do 09.12.2016 r. 

 

IV. Wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy: 

1)    Wymagania dotyczące Wykonawcy: 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada wiedzę                         

i doświadczenie niezbędne do wykonania usługi (minimum przeprowadzonych pięć 

postępowań z zakresu zamówień publicznych w tym, co najmniej trzy w formie przetargu 

nieograniczonego – załącznik nr 2 wykaz zrealizowanych usług). 

2)    Główne obowiązki Wykonawcy: 

1. Opracowanie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w oparciu o opis 

przedmiotu zamówienia Zamawiającego. 

2. Oszacowanie wartości zamówień. 

3. Opracowanie zarządzenia Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach 

Borowych w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz Regulaminu Pracy Komisji 

Przetargowej. 



 

 

4.  Kierowanie pracą Komisji Przetargowej. 

5. Dokumentowanie postępowań zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień Publicznych. 

6. Dokonanie ewentualnej modyfikacji SIWZ i/lub zmian w ogłoszeniu o zamówieniu, jeżeli 

zajdzie taka konieczność. Przekazanie Wykonawcom modyfikacji SIWZ w sposób określony 

 w ustawie PZP oraz SIWZ. 

7. Prowadzenie korespondencji w zakresie odpowiedzi na zapytania oferentów składane         

w trakcie prowadzonego postępowania, sporządzanie pism wynikających z procedur 

odwoławczych. 

8. Dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz badania złożonych 

ofert. 

9. Wykonywanie zadań zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. 

10. Przedstawienie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty, wykluczenia Wykonawców, 

odrzucenia ofert lub unieważnienia postępowania. W przypadku unieważnienia postępowania 

Wykonawca zobowiązuje się przygotować i przeprowadzić kolejną procedurę postępowania   

o udzielenie zamówienia publicznego. 

11. Przekazanie Wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie    

z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

12. Umieszczenia na stronie internetowej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

13. Po zakończeniu postępowań przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji. 

14. Odpowiednie oznakowanie dokumentów zgodnie z wymogami programu operacyjnego. 

 

V. Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Zamawiający przyzna kontrakt Wykonawcy, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona 

wymaganiom przedstawionym w niniejszej dokumentacji (pkt. IV zapytania) oraz który 

zaoferował najkorzystniejszą – najniższą cenę ofertową brutto. 

Jeżeli cena zaproponowana przez Wykonawcę przekroczy zaplanowany budżet na wykonanie 

zadania, oferta zostanie odrzucona. 

  

VI. Dokumenty i oświadczenia jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia 

warunków udziału w postępowaniu: 

1) Ofertę cenową, którą należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta musi mieć formę pisemną  

i być sporządzona w języku polskim. 

2) Wykaz usług określonych w pkt. IV ust. 1 lit. a, według Załącznika nr 2 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

3) Oferta powinna być opatrzona klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych na wykonanie usługi na 



 

 

przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu 

„Rozbudowa, remont i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach 

Borowych oraz remont i wyposażenie pomieszczeń użytkowanych przez bibliotekę  

w miejscowości Chojnowo”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. , poz.1182 z późn. zm.) 

  

VII. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach 

Borowych, ul. Chełchowskiego 12, 06-415 Czernice Borowe, w terminie do dnia 28.10.2016 

r. do godziny 14
00

 w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z napisem: „Odpowiedź na 

zapytanie ofertowe nr 1/GBP/10/16 w ramach projektu pn. Rozbudowa, remont i wyposażenie 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych oraz remont i wyposażenie 

pomieszczeń użytkowanych przez bibliotekę w miejscowości Chojnowo”. 

  

Osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktu: Iwona Zakrzewska, tel. 

(23)6746072 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej 

www.biblioteka.czerniceborowe.pl oraz tablicy ogłoszeń Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Czernicach Borowych. 

  

  

  

  

  

  

 

  

Załączniki: 

1.    Formularz ofertowy – załącznik nr 1. 

2.    Wykaz zrealizowanych usług – załącznik nr 2. 

3.    Postanowienia, które będzie zawierała umowa podpisana z Wykonawcą - załącznik nr 3. 

  

http://www.biblioteka.czerniceborowe.pl/


 

 

  

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy 

   …………………………. 
(miejscowość, data) 

 

 

Zamawiający: 

Gminna Biblioteka Publiczna  

w Czernicach Borowych 

ul. Chełchowskiego 12 

06-415 Czernice Borowe 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dotyczący oferty cenowej z dnia 12.10.2016 r. na usługę polegającą na przygotowaniu 

i przeprowadzeniu postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na rzecz zadania pn. 

„Rozbudowa, remont i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych 

oraz remont i wyposażenie pomieszczeń użytkowanych przez bibliotekę w miejscowości 

Chojnowo”, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 

Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego.  

 

Dane dotyczące oferenta: 

Imię i nazwisko/Nazwa firmy………………………………………………………………...… 

Adres……………………………………………………………………………………………. 

Nr telefonu……………………………………………………………………………………… 

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

 

Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę/simy do niego 

żadnych zastrzeżeń. 

Posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz nie podlegam/my wykluczeniu z 

postępowania. 

Oświadczam/y, że nie będę/będziemy żądał/ć dodatkowego wynagrodzenia za konsultacje ze 

specjalistami z innych dziedzin. 

Akceptuje/my postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy i w przypadku wyboru 

mojej oferty, zobowiązuje/my się do zawarcia umowy zgodnie z wskazanymi 

postanowieniami, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 



 

 

Wykonam/y przedmiot zamówienia samodzielnie, nie powierzę/ymy wykonania usługi 

osobom trzecim 

  

Lp. Nazwa 
Kwota brutto 

w zł  

1. 

Przygotowanie i przeprowadzenie 

postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego zgodnie z przepisami Ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze 

zm.). 

  

  

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

 

 

 

 

……………………………….. 

                                                                                               (podpis Oferenta)         

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 2. Wykaz zrealizowanych usług 

…………………………. 
(miejscowość, data) 

 

 

Zamawiający: 

Gminna Biblioteka Publiczna  

w Czernicach Borowych 

ul. Chełchowskiego 12 

06-415 Czernice Borowe 

Wykaz zrealizowanych usług  

Dane dotyczące oferenta: 

Imię i nazwisko/Nazwa firmy………………………………………………………………...… 

Adres……………………………………………………………………………………………. 

Nr telefonu……………………………………………………………………………………… 

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

 

Lp. Przedmiot usługi 
Wartość brutto 

(w zł) 

Odbiorca  

(nazwa i adres) 
Data wykonania 

 1. 

  

  

      

 2. 

  

  

      

 3. 

  

  

      

 4. 

  

  

      

 5. 

  

  

      

                                                                       ................................................................... 

            (podpis Oferenta) 



 

 

Załącznik nr 3.  

…………………………. 
(miejscowość, data) 

 

 

Zamawiający: 

Gminna Biblioteka Publiczna  

w Czernicach Borowych 

ul. Chełchowskiego 12 

06-415 Czernice Borowe 

Główne postanowienia, które będzie zawierała umowa podpisana z Wykonawcą 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu 

postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na rzecz zadania pn. „Rozbudowa, 

remont i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych oraz 

remont i wyposażenie pomieszczeń użytkowanych przez bibliotekę w miejscowości 

Chojnowo”, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 

Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 ze środków Ministra Kultury                 

i Dziedzictwa Narodowego.  

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania czynności określających przedmiot 

zamówienia innemu podmiotowi bez zgody Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przekazać zamawiającemu informacje o przebiegu 

prowadzonych spraw na bieżąco, a także niezwłocznie na każde żądanie 

Zamawiającego zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty 

związane z wykonaniem przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić postępowanie, aż do momentu wyboru 

najkorzystniejszej oferty i sporządzenia protokołu. 

5. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie przedłożonego 

rachunku/faktury. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu oświadczenia dla celów 

podatkowych oraz dla potrzeb ubezpieczenia społecznego. 

7. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone  

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez samego 

Wykonawcę. 

8. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w formie pisemnej w przypadku 

realizowania zamówienia przez Wykonawcę w sposób sprzeczny lub niezgodny  

z postanowieniami. 

  

 ................................................................... 
            (podpis Oferenta) 



 

 

 


