
 

 

 

RP 6/P/112009                                                                                                           Kielce, 2009-11-16 

                     
                                                    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RP6/11/P/2009. Nazwa zadania:    

Prenumerata prasy i czasopism na rok 2010 dla 13 - tu filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach  
Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z póź. 

zm.) Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

 

 I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 
     Miejska Biblioteka Publiczna 
      ul. Marii Konopnickiej 5 
       25 - 406 Kielce 
        www.mbp.kielce.pl                                                 e-mail:      biblioteka@mbp.kielce.pl  
Godziny urzędowania od 7.30 do 15.30 w dni powszednie   

       tel. 041 362 70 13,                         fax. 041 362 61 15 
 

II. Określenie trybu zamówienia: 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniŜej progów 

ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych 

 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: 

    www.mbp.kielce.pl  

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać: osobiście w 

sekretariacie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach ul. M. Konopnickiej 5 w godzinach pracy, lub pocztą po 

złoŜeniu wniosku o przesłanie SIWZ. 

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o moŜliwości 
składania ofert częściowych: 
Dostawa/Prenumerata prasy i czasopism na rok 2010  dla 13-tu filii Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Kielcach ul. M. Konopnickiej 5, szczegółowy wykaz tytułów wraz z ilością zamawianych egzemplarzy, 

określa zał. Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/ - formularz cenowy 

 

Wspólny Słownik Zamówień: - gazety, dzienniki, czasopisma, magazyny – kod CPV: 22200000-2.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

V. Informacja o moŜliwości złoŜenia oferty wariantowej: 
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych   

VI. Termin wykonania zamówienia:    od    01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010r. 
VII V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków 
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają 

obowiązek poosiadania takich uprawnień;  

1.2 Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia; 

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

1. 5 ZłoŜą komplet dokumentów wymaganych w SIWZ  

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty i 

oświadczenia złoŜone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie 
spełnia.  
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3. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunkach udziału w postępowaniu.  
 

 A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

 A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę  

 A.2) Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę  

 A.3)  Wzór umowy  - parafowany przez wykonawcę  

A.5) Oświadczenia:  
 a) - oświadczenie z art. 36 ust.4 ustawy z 2004r. z późn. zm. prawo zamówień publicznych o powierzenie całości 

lub części zamówienia podwykonawcom. 

 b) – oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych z 2004r. z późn. zm. 

 

B. W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub 

czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące 

dokumenty: 

B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru sądu gospodarczego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 

ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert.   

B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika 

to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.  

 B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub 

zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert.   

  

C. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji 

ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający Ŝąda przedłoŜenia jednego z 

niŜej wymienionych w pktC.1)  i  C.2) dokumentów:  

C.1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada 

rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 

wystawionej nie wcześniej niŜ 3 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

C.2) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

 

VIII. Informacja na temat wadium:. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium  

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

  Nazwa kryterium 
 

             Waga 

         CENA               100% 
 

X. Miejsce i termin składania ofert: 
1. Oferty naleŜy składać do dnia:                          2009-12-01 do godz. 12.00 

  w siedzibie zamawiającego 

                                                                 Miejska Biblioteka Publiczna  
                                                                 25-406 Kielce ul. M. Konopnickiej 5,  
   
                                                               w sekretariacie 
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XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
1. Oferty zostaną otwarte dnia:                           2009-12- 01, o godz. 12.00 
   w siedzibie zamawiającego:                   Miejska Biblioteka Publiczna 

                                                                   25-406 Kielce ul. M. Konopnickiej 5 
                                                                   w dziale administracji                           
XII. Termin związania ofertą 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni,                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej 
1. Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej 
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: 
1. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej, 
1.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 396320-2009. 
  

                                                                             Dyrektor  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach.  
                                                                                                    Andrzej  Maćkowski 

 

 

 


