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Dyrektor Gminnej Biblioteki Pub|icznej
sktadników majqtku:

w

K|eszczowie ogtasza przetarg ograniczony na sprzedaż

1. Cena sprzedaży oraz termin przetargu

Przetarg

-

sktadanie ofert do dnia L4.10.2015 do godz. 10.00

Nazwa wyposażenia

Lp.

Lokalizacja

Cena

wywoławcza
za sztukę

lIość

sztuk

1

StoIik świet|icowy

FiIia Biblioteczna W Złobnicv

10,00

2

StoIik świetlicowv

FiIia Biblioteczna W Złobnicy
tri|ie aihlinta^'n. tr' Lrvv!
żł^h^i..,
rtvY

l_0,00
1n nn

1

FiIia Bib|ioteczna W Łekińsku

20,00

1

FiIia Bib|ioteczna W Łekińsku

zo,oa

1

Bibiioteczna W Łękińsku
w Kleszczowie
w Kleszczowie
w Kleszczowie
w Kleszczowie

20,00
30,00
100,00
100,00
50,00

1

2

4
5
6

7

8
9
10

(f n Iilz ćlrlia}linnrerrl
JYv |ę!||!vYv

J!v||l\

y

Regał na ksiqżki
Regat na ksiqżki
Regał na ksiqżki
Wykładzina HAPPY FEET
Router Cisco ASA5505-K8
Router Cisco ASA5505-K8
Drukarka LaserJet 1200 Series

Fiiia
GBP
GBP
GBP
GBP

1,

1

1

L
1
1

Przedmioty przetargu można obejrzeć w godzinach pracy bibliotek.
2. Termin realizacji:

Po uiszczeniu należnościw kasie GBP w Kleszczowie.
3. ElemenĘ składowe oferty
oferta składa się z oferty cenowej (wg wzoru 7dłqcznik nr 2 do Zarzqdzenia Dyrektora GBP w
Kleszczowie).
Wymaga się składania oddzie|nych ofert cenowych na każdy ze sktadników majqtkowych.
4. Opis sposobu przygotowania oferty:
oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
wymaga się, by oferta byta przygotowana na piśmie, w formie zapewniajqcq pdnq czyte|ność
jej treści,

ofertę na|eży sporzqdzić w języku poIskim pod rygorem nieważności,
ofertę naIeży z|oŻvćw jednym egzemp|arzu, oddzieInie na każdy przedmiot przetargu,
wymaga się, by oferta była podpisana - każda strona oferty, przez osobę lub osoby
uprawnione do zaciqgania zobowiqzań,
\^,\/mao2 cip ahv r,rlszeIkie nnnraulki hrlfu rłnknnane r,rr cnn<óh rzrrtpInrr i nerafnt,rranF nr7c7
osoby podpisujqce ofertę,
nie dopuszcza się sktadania ofert wariantowych.
l
i

it
iti,
rl

/

Ą

ofertę na|eży umieścić w zamkniętej kopercie z adnotacjq: Przetarg- 1.4'10.2015 i przestać na adres
Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie ul' Sportowa 8 97-410 Kleszczów Iub złożyćosobiściew
siedzibie GBP w Kleszczowie .
otwarcie ofert nastapi w dniu przetargu w siedzibie GBP w K|eszczowie.
5. Kryteria oceny i ich znaczenie
Jednym kryterium oceny oferty jest wysokośćzaproponowanej ceny brutto. Zwycięzcą przetargu
będzie oferent, który zaoferuje najwyższa cenę brutto.
5. Postanowienia końcowe

Dodatkowe informacje dotyczqce przetargu można uzyskać w siedzibie bib|ioteki
K|eszczów Iub pod numerem telefonu 4473L3654.

u|.

sportowa 8

Dyrektor 6BP w Kleszczowie zastrzega sobie prawo odwotania przetargu bez podania przyczyn.
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7a|qcznik nr 1do
7ar zqdzenia IL l 2aL5 z

f3.o9'2a15

Regulamin przetargu ofertowego ograniczonego.

1.

2,
3.
4,
5.
6.

W przetargu mogą wzi4ć udział osoby fizyczne oraz prawne spełniające wszystkie warunki
ni

niejszego regulaminu.

Przez przetarg ograniczony ustny rozumie się ograniczenie, że mogq brać w nim udziat ty|ko
wyŁqcznie i.nieszkańey gr_lliny Kieszczów {osoby pełnoletnie, posiadające zar|-leidowanie na
czas staty), oraz prawne (firmy posiadajqce swq siedzibę na terenie Gminy K|eszczów).
Ustala się komisję przetargowq w sktadzie:
Ilona Rogaczewska - Przewodniczqca
Justyna Gawłowska - członek komisji
A|eksandra WoIska - członek komisji
Nie wymaga się wpłaty wadium.
W przetargu nie mogq uczestniczyć osoby wchodzqce w sktad komisji przetargowej oraz
osoby spokrewnione z tymi osobami.
Warunkiem uczestnictwa W przetargu jest ztożenie pisemnej oferty (wzór stanowi zatqcznik

1.

i

nr 2 do Zarz4dzenia).

oferta powinna byc przygotowana z uwzglęcinieniem poniższych zasaci:
Wymaga się, by oferta byta przygotowana na piśmie, w formie zapewniajqcq petnq
czr7telnośćjej treści,
ofertę należy sporzqdzić w języku poIskim pod rygorem nieważności,
ofertę na|eży złozyćw jednym egzemplarzu, oddzielnie na każdy przedmiot
przetargu,

wymaga się, by oferta była podpisana _ każda strona oferty, przee osobę |ub osoby
uprawnione do zaciqgania zobowiqzań,
Wymaga się, aby wsze|kie poprawki byty dokonane w sposób czyte|ny i parafowane
przez osoby podpisujqce ofertę,

8.
9'

nie dopuszcza się sktadania ofert Wariantowych.
ofertę na|eży umieścić w zamkniętej kopercie z adnotacjq: Przetarg- 14.10.2015.
Jedn'ym kryteriurn oceny oferty jest rłvysokośćzaproponowanej ceny brutto 'Zwycięzc4

przetargu będzie oferent, który zaoferuje najwyższq cenę brutto.
10. Z przebiegu przetargu sporzqdzony zostaje protokót.
1'1. Kupujqcy zobowiqzany jest do zabrania przedmiotu przetargu w terminie 7 dni roboczych, ale

!2.

po uprzednim uiszczeniu na|eżnościwkasie GBP w K|eszczowie.
Interpretaeja zasad regulaminu na|ezy do komisji przetargowej.

DYĘFł{ToR

Gminnej Biblioteki Publicznej

**u'"Zi"-

VioletB Kbcperet

Zatqcznik nr 2 do
Zarzqdzenia 7L/ 2oL5 z 23'a9'2075

Miejscowość, data

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Kleszczowie

OFERTA CENOWA

w
Dotyczy przetargu ofertowego ograniczonego na sprzedaż sktadników majqtkowych GBP
Kleszczowie i filii bibliotecznych.

(lmię i nazwisko, adres, nr telefonu)

proponu1e cenę:
Zgtaszam swój udziat w przetargu ofertowym ograniczonym w dniu 14.10.2015 i

Nazwa majątku

Cena brutto

llość

Wartość
brutto

Słownie

Ponadto oświadczam,że jest mi znany stan zużycia w/w sktadników majqtkowych, nie wnoszę
żadnych zastrzeżeń oraz jestem upoważniony(na) do przygotowania oferty'

Czytel ny podpis uczestnika

