Gdańsk, 2017.01.17
L.dz…………….S/2017
Ogłoszenie o zamówieniu na podstawie art. 4 pkt 8b oraz art. 5 a ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
Przetarg nieograniczony ZP/PN/1/2017 na dostawę książek w roku 2017

1. Zamawiającym jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha ConradaKorzeniowskiego w Gdańsku, 80-806 Gdańsk, Targ Rakowy 5/6 tel. 58 301 96 18, 58 301 92 52,
fax 58 305 66 21, www.wbpg.org.pl., Regon 191978594, NIP 583-19-50-988, zwana dalej
„Zamawiającym”.
2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa
zamówień publicznych, na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
Zamawiający jest formalnie zwolniony ze stosowania uPzp na podstawie art. 4d ust. 1 pk 2 i
stosuje jej wybrane zapisy dobrowolnie.
3. Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa książek w roku 2017.
4. Zamawiający szacuje, że wzorem roku ubiegłego zamówiona zostanie następująca ilość
książek:
1) literatura piękna ok. 18 600 wol.
2) literatura popularnonaukowa i literatura naukowa ok. 9 000 wol.
3) literatura dla dzieci i młodzieży ok. 6 000 wol.
4) Książki audio (CD, MP-3) ok. 1 700 wol.
z ok. 451 wydawnictw z całej Polski.
Zamawiający zastrzega, że podana powyżej ilość książek ma charakter szacunkowy i powinna
posłużyć Wykonawcy do oszacowania zakresu zamówienia i określenia ceny (marży) i może różnić
się od dokonywanych później zamówień. Zamawiający zamówi w roku 2017 książki za kwotę co
najmniej 600.000,00 PLN brutto (słownie złotych: sześćset tysięcy). Wartość zamówienia nie może
przekroczyć kwoty 859 000 PLN brutto (słownie: osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy).
5. Jedynym kryterium oceny ofert jest marża rozumiana jako wyrażona w postaci procentu różnica
między ceną detaliczną sprzedaży książki przez Wykonawcę Zamawiającemu a ceną hurtową
zakupu tejże książki przez Wykonawcę od wydawnictwa (cena zbytu). Zatem im niższa marża
tym wyższa ocena oferty przez Zamawiającego. Waga kryterium marży wynosi 100%.
6. Termin składania ofert upływa dnia 2016.01.25 r. o godz. 10.00.
7. Wszelkie informacje dotyczące postępowania zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.wbpg.org.pl.

