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Zapytanie ofertowe 
na dostawę książek 

dla Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

W związku z tym, że Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę poniżej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamówienie nie podlega ustawie Prawo zamówień 

publicznych (art. 4 pkt 8 ustawy). 

 
 

ZAMAWIAJĄCY:    Województwo   Zachodniopomorskie,    Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli,  

                   70-236 Szczecin, ul. Gen. J. Sowińskiego 68 

 

zaprasza do złożenia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa książek dla Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w 

Szczecinie i jego Oddziałów Zamiejscowych w Gryficach, Myśliborzu i Świnoujściu. 

2) Dostawa obejmuje nowości wydawnicze i książki w celu uzupełnienia zbiorów. 

3) Zakres dziedzinowy: literatura z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, literatura naukowa, popularnonaukowa. 

4) Zamawiający żąda dostaw książek nieużywanych, o właściwych pod względem jakości standardach, wolnych od wad 

i pomyłek wydawcy, a także bez uszkodzeń mechanicznych. 

5) Oferowana cena przedmiotu zamówienia winna zawierać wszystkie elementy dotyczące realizacji dostawy, tj. cenę, 

oferowane rabaty, dostarczenie książek wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego pod 

wskazaną przez Zamawiającego lokalizację na koszt Wykonawcy. 

6) Szczegółowy wykaz tytułów książek wraz z nazwą wydawcy zawiera załącznik nr 1 niniejszego zapytania 

ofertowego. 

 
 

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

1) Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciela, Szczecin, ul. Gen. J. Sowińskiego 68; 

2) ZCDN Oddział Zamiejscowy w Gryficach, ul. Koszarowa 12 

3) ZCDN Oddział Zamiejscowy w Myśliborzu, ul. Spokojna 15; 

4) ZCDN Oddział Zamiejscowy w Świnoujściu, ul. Piłsudskiego 22. 

 

    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 30 kwietnia 2016 r. 

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;   

2) Oferta winna zawierać wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione formularz ofertowy (załącznik nr 2) oraz 

oświadczenie (załącznik nr 3).  

3) Uzupełniony o oferowane ceny wykaz książek (załącznik nr 1) należy przesłać, w formacie MS Excel, na adres 

sekretariat@zcdn.edu.pl   

 

http://zcdn.edu.pl/


 

KRYTERUM WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: 

Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosować będzie kryterium ceny i kompletności oferty. 

 

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: Ofertę można złożyć do dnia 21 marca 2016 r.: 

-  osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen.  

J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, sekretariat,  

-  lub faxem na nr 91422 52 24 

-  lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zcdn.edu.pl  

ZCDN funkcjonuje w godzinach 8:00-16:00. W przypadku ofert nadesłanych pocztą decyduje data dostarczenia do siedziby 

ZCDN-u; 

 

KONTAKT: Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Roman Szymański, e-mail: rszymanski@zcdn.edu.pl w 

dni robocze w godzinach 8.00-15.30, tel. 91 43 50 625. 

 
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn. 

 

UWAGA: 

1. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w 

rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Informacja o wyborze Wykonawcy i udzieleniu zamówienia w niniejszym postępowaniu, zostanie zamieszczona na 

stronie internetowej: www. zcdn.edu.pl /BIP /Zamówienia publiczne  

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Wykaz tytułów książek wraz z nazwą wydawcy, stanowiący jednocześnie załącznik do 

formularza ofertowego - zestawienie ilościowo-cenowe 

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy  
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