Zapytanie ofertowe na dostawę książek

Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Dobrzeń Wielki, 28.04.2015 r.

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Namysłowska 20
46-081 Dobrzeń Wielki
NIP: 754-16-84-290

Zapytanie ofertowe

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim 46-081, ul. Namysłowska 20 zaprasza do złożenia ofert na dostawę książek:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z:
- Załącznikiem nr 1 Przedmiot zamówienia_książki.
2. Termin realizacji zamówienia: 30.06.2015 r.
3. Warunki płatności: 7 - dniowy termin płatności liczony od dnia doręczenia
Instytucji zamawiającej prawidłowo wystawionego rachunku/faktury z zaznaczeniem,
iż dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Instytucji zamawiającej, przelew
4. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej z uwzględnieniem następujących danych:
1) nazwa wykonawcy;
2) adres wykonawcy;
3) telefon, e-mail wykonawcy;
4) NIP/PESEL wykonawcy;
5) oferowana cena w złotych z rozbiciem na: cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto;
6) termin realizacji zamówienia;
7) okres gwarancji;
8) warunki płatności;
9) inne istotne warunki wykonania zamówienia;
10) oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie
wnosi do niego zastrzeżeń.
5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 08.05.2015 r. w formie:
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1) pisemnej (osobiście albo listownie) na adres:
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Namysłowska 20
46-081 Dobrzeń Wielki lub
2) faksem na numer: 77 469 54 61 lub
3) w wersji elektronicznej na e-mail: z-ca.dyrektora@gokdobrzenwielki.pl
6. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami: Justyna Stefańczyk 77 469 66 33,
Alicja Kasprzak 77 469 52 41

Załączniki:
Załącznik nr 1 Przedmiot zamówienia_książki
Załącznik nr 2 Projekt umowy poniżej 30000 EUR
Dodatkowo wraz z ofertą wykonawca, który jest przedsiębiorcą dostarcza wypis z KRS lub CEIDG (zagraniczny wykonawca powinien dostarczyć równorzędny dokument) oraz pełnomocnictwo dla osoby, która sporządza ofertę
jeśli z wypisu nie wynika, iż może ona reprezentować wykonawcę.
W przypadku udzielania zamówień na dostawy książek dopuszcza się, aby w razie wyczerpania nakładu zastąpić je innymi tytułami, wskazanymi na etapie realizacji zamówienia przez Instytucję zamawiającą w osobie kierownika biblioteki bądź
pracownika upoważnionego przez kierownika biblioteki, do 10% ilości zamawianych książek.
Załączniki do zapytania ofertowego oraz regulamin udzielania zamówień można uzyskać pod adresem:
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki
tel. +48 77 469 66 33/+48 77 469 54 61
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