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Zapytanie ofertowe 

 
 
Zamawiający  - Województwo Wielkopolskie - Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna im. 
A. Parczewskiego w Kaliszu 
 
Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy  -   Prawo zamówień publicznych, zwraca się z prośbą o przedstawienie 
Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań: 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia:  
Dostawa ścianek wystawienniczych do nowobudowanego obiektu przy ul. Południowej 62 w Kaliszu, według 
specyfikacji stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.  
Ścianki wystawiennicze mają odpowiadać następującym wymaganiom: 
- do wykonania zamówienia będą użyte wyłącznie materiały posiadające wymagane atesty, certyfikaty, 
dopuszczenie do stosowania, nie posiadające uszkodzeń 
 
2. Termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy. 
 
3. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym: 

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 
sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie 
dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia. 

Zdolność techniczna lub zawodowa 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące  
zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie 
dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia. 

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 
posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 
zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia. 

 
4. Wymagany okres gwarancji i rękojmi: 
Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi na okres minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania 
protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 
 
5. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty: 
Ofertę należy złożyć: w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, pokój 11 (Sekretariat) do dnia 
21.09.2020 do godz. 12:00 w kopercie zaadresowanej na adres korespondencyjny Zamawiającego i opatrzonej 
napisem:  „Zapytanie ofertowe na dostawę ścianek wystawienniczych w ramach zadania pn.: „Adaptacja hali na 
potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu”. Nie otwierać przed 21.09.2020 godz 12:15 ” 
lub w formie elektronicznej na adres biblioteka@kp.kalisz.pl lub m.mikolajczyk@kp.kalisz.pl pod warunkiem 
zaopatrzenia oferty w podpis kwalifikowany. 

 
6. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: 
Zamawiający oceni oferty  w oparciu o następujące kryteria oceny ofert: 
cena brutto – waga 100% 
 
7. Dokumenty wymagane od Dostawcy: 
Formularz oferty. 
 
8. Termin otwarcia ofert: 21.09.2020 godz. 12:15 
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9. Osoba upoważniona do kontaktu z dostawcami:  
Marcin Mikołajczyk 
adres e-mail:   m.mikolajczyk@kp.kalisz.pl 
 
10. Załączniki: 

1) Specyfikacja 
2) Formularz oferty - wzór 
3) Wzór umowy 
4) …………………… (jeśli potrzeba) 

 
                  
 

  …………………………………. 
                         (data i podpis Dyrektora) 

 


