
 

Kielce, 2010-02-19 

 
                                  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  
 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RP 1/K/2/2010. 
Nazwa zadania: Dostawa ksiąŜek bibliotecznych dla MBP Kielce 

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 

223, poz. 1655, z p. zm) Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach zawiadamia o wszczęciu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 
 Miejska Biblioteka Publiczna 

 Ulica M. Konopnickiej 5 25-406 Kielce 
Telefon:  041 362 70 13,  041 368 54 09    Faks:             041 362 61 15 

adres strony internetowej : www.mbp.kielce.pl 
adres poczty elektronicznej : biblioteka@mbp.kielce.pl 
Godziny urzędowania:  poniedziałek .-piątek : 7.30. - 15.30 
 

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  
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać równieŜ bezpośrednio w 

siedzibie zamawiającego (Kielce ul. M. Konopnickiej 5 w sekretariacie ). Na wniosek 

Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.   Udostępnienie 

Specyfikacji jest bezpłatne.  

 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem 
informacji o moŜliwości składania ofert częściowych: 
 Dostawa ksiąŜek bibliotecznych - zamawiający podzielił zamówienie na 272 części/pakiety  
w ilości 1409 woluminów/szt. 
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:   ksiąŜki biblioteczne - kod CPV: 22113000-5 

Zamawiający  dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych 
 

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

  

VI. Termin wykonania zamówienia:  
 21 dni od daty podpisania umowy 
 
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków, wymagane dokumenty i oświadczenie, potwierdzające spełnienie tych 
warunków, oraz inne dokumenty, które naleŜy dołączyć do  oferty. 
1. w postępowaniu mogą wziąć 

udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo Zamówień Publicznych( Dz. U. z 29.11.2007 r. Nr 223, poz. 1655 z 

późniejszymi zmianami), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. 

 



2.. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki, dotyczące: 
 

Lp. Warunki wymagane do spełnienia  
 przez Wykonawcę 

Opis sposobu dokonania oceny spełniania 
warunków 

  A                       B                              C 
1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia Wykonawca oświadczy, Ŝe posiada wiedzę i 

doświadczenie pozwalające na prawidłową 

realizację zamówienia 

2. Dysponowanie odpowiednim 

potencjałem technicznym, oraz 

osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

Wykonawca oświadczy, Ŝe dysponuje 

odpowiednim potencjałem technicznym oraz 

osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

3. Sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca oświadczy, Ŝe znajduje się w 

sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

umoŜliwiającej wykonanie zamówienia 

4. Braku podstaw do wykluczenia z 

powodu nie spełniania warunków , o 

których mowa w art. 24 ust. 1i 2 

ustawy P.Z.P 

Wykonawca wykaŜe brak podstaw do 

wykluczenia z powodu nie spełniania 

warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 

2 ustawy P.Z. P 

Zamawiający dokona oceny spełnienia tych warunków na podstawie złoŜonych dokumentów 

i oświadczeń metodą warunku granicznego w sposób: spełnia/nie spełnia. 

 

3. Dokumenty i oświadczenia 

a) do oferty naleŜy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia, potwierdzające 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 
 

Lp. Wymagany dokument lub oświadczenie Nr załącznika 

do SIWZ 

  A                                                  B         C 
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz 

braku podstaw do wykluczenia 

        3 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt2 ustawy P.Z.P 

 

 

b) inne dokumenty i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego do dołączenia przez 
Wykonawcę do oferty. Brak w ofercie co najmniej jednego z  n i w/w dokumentów i 
oświadczeń, czy ich niewaŜność (np. brak podpisu, niezgodność z dołączonym do SIWZ 
wzorem) spowoduje odrzucenie oferty. 

 

Lp. Wymagany dokument  Nr załącznika 

do SIWZ 

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy          1 

2. Wypełniony i podpisany formularz cenowy         2 

3. Dokument pełnomocnictwa (jeŜeli zachodzi potrzeba )  

 

c) w przypadku złoŜenia oferty przez Wykonawcę nie podlegającego rejestracji w KRS, 

Zamawiający prosi o dołączenie do oferty zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej. 

d) projekt umowy Zamawiający dołącza do SIWZ jako zał. Nr 4. 

 

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

 

 

 



  

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
  Nazwa kryterium: CENA,      Waga: 100%   

 

X. Miejsce i termin składania ofert: 
Oferty naleŜy składać do dnia: 2010-03-09  do godz.13.00  
 w siedzibie zamawiającego:  

Miejska Biblioteka Publiczna 

 25-406 Kielce ul. M. Konopnickiej 5  w sekretariacie  
  

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-03-09, o godz. 13.00 

 w siedzibie zamawiającego 

 Miejska Biblioteka Publiczna 

 25-406 Kielce ul. M. Konopnickiej 5  w dziele gromadzenia i opracowania zbiorów 
                         

XII. Termin związania ofertą 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej 
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej 

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z 
adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje 
dotyczące dynamicznego systemu zakupów:  
 Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
 
 XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona 
aukcja elektroniczna: Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
  

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające: 
   Zamawiający dopuszcza moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie 

więcej niŜ 20% wartości zamówienia podstawowego. 

 
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: 
 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 

ogłoszenia: 47524-2010. Data zamieszczenia 2010-02-19 

 

 

____________________________________ 

Kierownik Zamawiającego 

 


