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ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

1. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14,

20-950 Lublin

NIP: 712-016-10-05, REGON: 000514064

2. Jednostka prowadząca: Biblioteka Uniwersytecka KUL

II. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Marcin Zawadzki (Biblioteka Uniwersytecka KUL)

III. Tryb udzielenia zamówienia

1. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks

cywilny (Dz. U. 2014 r. poz. 121, ze zm.).

2. Postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie  zapytania  ofertowego  z  zachowaniem  zasady

konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców.

3. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. 2015 r., poz. 2164, t.j.) i nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8.

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

IV. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa

52 tomów publikacji z serii Corpus Christianorum

V. Termin wykonania zamówienia:

Realizacja zamówienia powinna nastąpić do dnia 16 grudnia 2016 roku

VI. Opis sposobu przygotowania oferty i informacje na temat oferty

1. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszym dokumencie.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty skutkuje odrzuceniem

wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.



3. Wykonawca określi w ofercie cenę całkowitą netto i brutto podaną w PLN lub w EUR.

4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu składania ofert.

5. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na

podstawie właściwego dokumentu rejestrowego właściwego dla formy organizacyjnej Wykonawcy

lub na podstawie pełnomocnictwa.

6. Wycenę prosimy przesłać na adres e-mail:  mzawad@kul.pl do dnia  28 listopada 2016 r.  do godz.

15.00 w formie oferty podpisanej przez osobę upoważnioną do reprezentacji składającego ofertę.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8. Zamawiający w przypadkach uzasadnionych ma prawo przedłużenia  terminu na składanie  ofert,

wówczas informuje o tym wszystkich Wykonawców, do których zostało skierowane przedmiotowe

zapytanie ofertowe.

9. Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj.:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Biblioteka Uniwersytecka, ul. Chopina 27, 20-023

Lublin, w dniu 29 listopada 2016 r. o godz. 10.00

10. Oferty będą podlegać rejestracji.  Każda przyjęta oferta zostanie oznakowana numerem zgodnym

z kolejnością wpływu, datą wpływu oraz będzie na niej wpisana godzina i minuta, w której została

przyjęta.  Do  czasu  otwarcia  oferty  będą  przechowywane  przez  Zamawiającego  w  sposób

gwarantujący ich nienaruszalność.

11. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zamawiający taką ofertę zwraca niezwłocznie

bez otwierania.

VII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem

znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

1. Zamawiający będzie oceniał tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie następującego kryterium:

a) cena (podstawowe),

b) termin dostarczenia (kryterium dodatkowe).

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę ofertową brutto. Termin

dostarczenia, jako kryterium dodatkowe będzie  brane pod uwagę w sytuacji,  gdy nie będzie  możliwości

wybrania najlepszej oferty na podstawie kryterium podstawowego.

VIII. Informacja o formalnościach, po złożeniu ofert

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn.

2. Zamawiający unieważni postępowanie, jeśli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

2) cena  najkorzystniejszej  oferty  przewyższa  kwotę,  którą  Zamawiający  może  przeznaczyć  na

sfinansowanie zamówienia;

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
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zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

4) postępowanie  obarczone  jest  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie  ważnej  umowy  w  sprawie

zamówienia publicznego.

Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:

1) Wycena przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1;

2) Umowa - załącznik nr 2.


