
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO 

 

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych  

na podstawie art. 4 pkt 8 

 

I. Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa literatury. Zamówienie zostało podzielone na 

18 części, zgodnie z załącznikiem nr 1. 

 

II. Zamawiający: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 

ul. Modelarska 10 

40-142 Katowice 

 

III. Termin wykonania zamówienia: 

Do 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 

 

IV. Opis kryteriów wyboru oferty 

Przy ocenie ofert w każdej z części Zamawiający będzie się kierował następującym 

kryterium: 

 Łączna cena brutto książek oraz usługi dostawy - 100% 

 

V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa literatury, do siedziby 

Zamawiającego w Katowicach przy ulicy Modelarskiej 10, zgodnie z wykazem 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, będącym 

jednocześnie formularzem ofertowym. 

2. Książki muszą być nowe, tj. nieużywane. 

3. Książki muszą mieć formę drukowaną (wyklucza się e-booki, audiobooki itp.).  

4. Liczba oferowanych książek, odpowiadających poszczególnym pozycjom wykazu, 

musi być zgodna z liczbą wskazaną w kolumnie „liczba sztuk”. 

5. Proponowane w wykazie daty wydania są datami sugerowanymi. Wykonawca może 

dostarczyć książkę o późniejszej dacie wydania niż podana w wykazie. 

6. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy według cen zawartych w złożonej ofercie. 

7. Dostawa do siedziby Zamawiającego realizowana będzie przez Wykonawcę na jego 

ryzyko w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.  

 

VI. Sposób przygotowania oferty: 

1. Wykonawca musi złożyć ofertę zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1. 

UWAGA! Załącznik nr 1 składa się z 18 arkuszy kalkulacyjnych, 

odpowiadających częściom zamówienia.  

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie zostało 

podzielone na 18 części. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z części 

zamówienia. 

3. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: mklosek@rops-katowice.pl                         

w terminie do dnia 14 października 2016 roku. 

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
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5. Niewypełnienie wszystkich wskazanych wymagań dla części zamówienia,  

o którego realizację ubiega się Wykonawca, spowoduje nieprzyjęcie oferty  

w niniejszym postępowaniu i jej odrzucenie. Oferta taka nie będzie poprawiana  

i modyfikowana przez Zamawiającego. 

6. Cena oferty, dla każdej z poszczególnych części, stanowi łączną wartość zakupu 

literatury i jej dostawy do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

Województwa Śląskiego.   

7. Oferta złożona przez Wykonawcę, który nie wykonał lub nieprawidłowo wykonał 

usługę na rzecz Zamawiającego nie zostanie przyjęta w niniejszym postępowaniu 

(zostanie odrzucona). 

8. Prawdopodobny termin wyboru ofert dla każdej z części zamówienia i ogłoszenia 

wyników nastąpi do 30 dni od upływu terminu zbierania ofert. 

9. W przypadku gdy wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania umowy 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej ze złożonych ofert.  

10. Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze drogą elektroniczną. 

11. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie przedstawiona przez Wykonawcę 

prawidłowa faktura VAT wystawiana za dostarczoną literaturę, płatna w terminie 

do 30 dni od dnia jej otrzymania, przelewem na podane konto. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. 

13. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określi umowa stanowiąca załącznik 

nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

VII. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: 

Magdalena Kłosek-Sitek 

Tel. 32 730 68 73 

e-mail: mklosek@rops-katowice.pl  

 

VIII. Załączniki: 

Integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego stanowią następujące załączniki: 

 Załącznik nr 1 –Formularz ofertowy składający się z 18 arkuszy kalkulacyjnych, 

stanowiący jednocześnie wykaz literatury. 

 Załącznik nr 2 – Wzór umowy.  
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