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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2019 

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Wyszkowie zaprasza do złożenia 

oferty cenowej na wymianę podłogi w Sali konferencyjnej (nr 35) im. Ludwika Maciąga 

wraz z 3 zapleczami (pomieszczenie nr 35a, 35b, 30), wykładziny na podeście w Sali 35 

oraz podłogi w Czytelni dla dzieci i młodzieży w ramach realizowanego zadania:  

„Poprawa warunków termicznych budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. 

C. Norwida w Wyszkowie i dostosowanie niektórych pomieszczeń do wprowadzenia 

nowych form zajęć” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura 

Bibliotek 2016-2020  

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 

im. C. Norwida w Wyszkowie 

ul. Gen. J. Sowińskiego 80 

07-200 Wyszków 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Demontaż zużytych paneli i listew (obmiar = 170 m
2
), 

2. Wywóz i utylizacja usuniętych paneli (obmiar 170 =  m
2
), 

3. Montaż paneli podłogowych, listew przypodłogowych i progowych na powierzchni 

170 m
2,
 

4. Montaż wykładziny na podeście znajdującym się w Sali konferencyjnej nr 35)  

5. Wybrane przez zamawiającego panele podłogowe i wykładzina:  

● panel - ELIGMA EL 3580 Dąb newcastle szary 1 LOV kod 469164  w Sali 

konferencyjnej im. Prof. Ludwika Maciąga wraz z zapleczami (pomieszczenie nr 35a, 

35b, 30) oraz w Czytelni dla Dzieci i Młodzieży, 

●wykładzina -  FORCE 99 na podeście znajdującym się w Sali konferencyjnej im. 

Prof. Ludwika Maciąga. 

 

III:   TERMIN REALIZACJI:  

          15 lipca -  31 sierpnia 2019r.  

IV. WARUNKI REALIZACJI: 

1. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który zaoferuje najniższą 

cenę, a jego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu. 

2. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia t.j. koszty materiałów i montażu oraz koszty transportu  



a także koszty wynoszenia pustych mebli z pomieszczeń, w których będą 

wykonywane prace. 

3. Rozliczenie transakcji nastąpi przelewem na konto podane na fakturze w ciągu 14 dni 

od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu atesty/ certyfikaty na materiały użyte w 

trakcie realizacji zamówienia.  

5. Minimum gwarancji: 24 miesiące: 

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

Ofertę należy złożyć według załączonego wzoru – Załącznik nr 1  

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT. 

1. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres: sekretariat@biblioteka.org.pl lub  

    dostarczyć osobiście do siedziby biblioteki: ul. Gen. J. Sowińskiego 80, 07-200   

    Wyszków (pokój nr 30,III piętro) do dnia 02.07.2019r. do godziny 10:00. 

2. Otwarcie ofert i nastąpi w dniu  02.07.2019r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego  

     p. nr 30 (III piętro). 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją  

     ofertę. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień  

    dotyczących treści złożonych ofert.  

VI. OCENA OFERT. 

      Kryterium oceny ofert: 100% cena. 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE. 
1. Dodatkowych informacji udziela Zamawiający pod adresem email: 

sekretariat@biblioteka.org.pl w godzinach  8:00 – 16:00  od poniedziałku do piątku. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienie postepowania bez podania 

przyczyn. 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI. 
1. Wzór formularza ofertowego (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 

4/2019). 

2. Wzór umowy 

 

 

Dyrektor  

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszkowie  

Małgorzata Ślesik-Nasiadko 

 

 

 

 

 

 


