
Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle ogłasza przetarg nieograniczony na :                                  
sprzedaż i dostawę do  Miejskiej Biblioteki Publicznej w  Jaśle w 2011 r. książek z zakresu literatury 

pięknej dla dorosłych, literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, literatury naukowej i 

popularnonaukowej oraz multimediów i książek mówionych na nośnikach CD i CD-ROM 

 
Numer ogłoszenia: ……….. - 2011; data zamieszczenia: 24.01.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Biblioteka Publiczna  w Jaśle  ul. Kołłątaja 1, 38-200 Jasło tef. 13 446 26 

02 , Tel./fax 13 448 06 65 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mbp.jaslo.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sprzedaż i dostawę do  Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w  Jaśle w 2011 r. książek z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, literatury pięknej dla 

dzieci i młodzieży, literatury naukowej i popularnonaukowej oraz multimediów i książek mówionych na 

nośnikach CD i CD-ROM                                                                                                                                 

II.1.2)  Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: sprzedaż i dostawę do  Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w  Jaśle w 2011 r. książek z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, literatury pięknej 

dla dzieci i młodzieży, literatury naukowej i popularnonaukowej oraz multimediów i książek mówionych 

na nośnikach CD i CD-ROM                                                                                  

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.30.00-5, 25.26.30.00-2, 30.24.17.00-7. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.12.2011. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.2) ZALICZKI 

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamrowienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA 

TYCH WARUNKOW 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 

ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające 

odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczeń, 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W 

przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamrowienia powyższe 

dokumenty muszą być złożone dla każdego z nich 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Oświadczenie Wykonawcy w związku z art. 22 i 24 ustawy Pzp o spełnieniu warunków 



udziału w postępowaniu (sporządzony wg wzoru druku nr 2 SIWZ). W przypadku 

Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie to podpisuje Pełnomocnik 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Oświadczenie Wykonawcy w związku z art. 22 i 24 ustawy Pzp o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu (sporządzony wg wzoru druku nr 2 SIWZ). W przypadku 

Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie to podpisuje Pełnomocnik 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamrowienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Oświadczenie Wykonawcy w związku z art. 22 i 24 ustawy Pzp o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu (sporządzony wg wzoru druku nr 2 SIWZ). W przypadku 

Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie to podpisuje Pełnomocnik 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Oświadczenie Wykonawcy w związku z art. 22 i 24 ustawy Pzp o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu (sporządzony wg wzoru druku nr 2 SIWZ). W przypadku 

Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie to podpisuje Pełnomocnik 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKOW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE 

ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

należy przedłożyć: 
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamrowienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć:                                                                                                                   
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia                                                                                               

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy ,wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców,                                   

u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

1 - Cena - 90 

2 - Kompleksowość oferty (ilość tytułów wg stanu na 31.12.2010 r.) - 10 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 



IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

www.mbp.jaslo.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejska Biblioteka Publiczna 

w Jaśle ul. Kołłątaja 1 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.03.2011 r. 

godzina 9:00, miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle, pokój 101 

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 02.04.2011 r. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 


