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OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU 

 

NA DOSTAWĘ KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA 

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KATOWICACH 

 

Na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) – postępowanie nie podlega przepisom ww. ustawy. 

 

1. Zamawiający: 

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach 

ul. Kossutha 11 

40-844 Katowice 

e-mail: przetargi@mbp.katowice.pl 

Tel. (32) 254-60-98 

Godziny pracy Sekretariatu: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30. 

Adres strony internetowej: www.mbp.katowice.pl 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa książek i audiobooków do zbiorów 

bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach z zakresu literatury pięknej, 

literatury naukowej i popularnonaukowej dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży – nowości i 

wznowień wydanych w 2021 roku oraz w latach wcześniejszych, o ile dostępne będą na rynku 

wydawniczo-księgarskim w 2021 roku. 

2. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia kwotę 315 100,00 złotych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia powyższej kwoty, o czym 

poinformuje publikując stosowną informację w Biuletynie Informacji Publicznej Biblioteki. 

 

3. Informacje o procedurze udzielania zamówienia 

1. Zamówienie będzie realizowane etapami w ciągu bieżącego roku kalendarzowego, do czasu 

wykorzystania kwoty stanowiącej wartość niniejszego zamówienia, w formie przekazywania 

wszystkim zainteresowanym Wykonawcom szczegółowych wykazów książek 

i audiobooków, określających bieżąco zamawiane tytuły i ilości egzemplarzy. 

2. Wykonawcy zainteresowani otrzymywaniem wykazów książek i audiobooków powinni 

przesłać swoje zgłoszenie pocztą internetową na adres e-mail: przetargi@mbp.katowice.pl lub 

dostarczyć do siedziby Zamawiającego w Katowicach, ul. Kossutha 11, Sekretariat Miejskiej 

Biblioteki Publicznej, w terminie do dnia 12 lutego 2021 r. do godziny 10:00.  

3. Istnieje możliwość przesłania zgłoszenia po terminie określonym w pkt 2 powyżej. Wówczas 

zainteresowani udziałem w postępowaniu Wykonawcy, będą otrzymywać wykazy 

sporządzone po dacie ich przystąpienia do niniejszego postępowania. 

4. Każdorazowo w przesyłanym wykazie określony zostanie termin złożenia Zamawiającemu 

oferty na realizację zamówienia w zakresie pozycji ujętych w wykazie. 

5. Zamówienie na realizację dostawy konkretnych pozycji z wykazu zostanie udzielone temu 

Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową dla danego tytułu 

(i wymaganej ilości egzemplarzy), i który zagwarantuje spełnienie stawianych niniejszym 

Ogłoszeniem warunków realizacji zamówienia. 
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6. Każdy tytuł książki lub audiobooku (wraz z wymaganymi ilościami egzemplarzy) określony w 

przekazywanych wykazach stanowi odrębną część zamówienia, co oznacza, że do 

wykonywania zamówienia, w czasie trwania postępowania, może zostać zakwalifikowany 

każdy zainteresowany Wykonawca. 

7. Złożenie przez Wykonawcę oferty na realizację zamówienia w zakresie pozycji z wykazu, jest 

jednoznaczne z akceptacją warunków zamówienia zawartych w niniejszym Ogłoszeniu. 

8. Oświadczenie Zamawiającego o wyborze oferty skutkuje zawarciem umowy na realizację 

zamówienia (jego części objętej wykazem), której treść wyznacza niniejsze Ogłoszenie i oferta 

Wykonawcy z formularzem cenowym. 

9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od realizacji zamówienia, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych otrzymanych ofert. 

10. Informacje o udzieleniu zamówienia (jego części objętej wykazem) będą publikowane w 

Biuletynie Informacji Publicznej Biblioteki. Tak samo Zamawiający opublikuje informacje o 

nieudzieleniu zamówienia. 

 

4. Warunki realizacji zamówienia 

1. Dostarczone egzemplarze książek i audiobooków muszą być nowe, nienoszące znamion 

użytkowania i być wolne od wad. 

2. Wykonawca zabezpieczy należycie książki i audiobooki na czas przewozu i ponosi 

odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie transportu. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione książki i audiobooki na własny koszt i 

ryzyko do siedziby Zamawiającego w Katowicach przy ul. Kossutha 11, w godzinach od 8.00 

do 15.00.  

4. Zgodnie z wyborem Wykonawcy zamówienie objęte poszczególnym wykazem może być 

zrealizowane jednorazowo lub może być realizowane transzami, do upływu terminu 

wskazanego jako termin realizacji zamówienia. 

5. Zamawiający płacić będzie Wykonawcy należność za każde zrealizowane zamówienie w 

terminie 21 dni od otrzymania faktury. Zamawiający zastrzega sobie, że ze względów 

technicznych (wielkość zamówienia, różne źródła finansowania) będzie wymagać jego ujęcia 

na kilku fakturach (np. po 20 tytułów na fakturze). 

6. W przypadku, gdy ilość lub jakość książek, audiobooków objęta daną dostawą jest niezgodna 

z wykazem bądź książki lub audiobooki są uszkodzone, Zamawiającemu przysługuje prawo 

wstrzymania się z zapłatą należności z faktury wystawionej za dostawę, której ilość bądź 

jakość pisemnie zakwestionował, do czasu zgodnego ustalenia z Wykonawcą terminu 

należytego wykonania Zamówienia. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia 

od tej części zamówienia, o czym poinformuje Wykonawcę. 

7. Reklamacje Zamawiającego dotyczące jakości dostarczanych książek, audiobooków będą 

uwzględnione przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia, a 

dotyczące braków ilościowych w terminie 7 dni od daty dostawy. 

 

5. Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin realizacji zamówienia: 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o wyborze 

jego oferty na zamawiane tytuły książek i audiobooków. 
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6. Wykluczenie z postępowania 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo, na każdym etapie realizacji zamówienia, wykluczenia z 

udziału z postępowania Wykonawców, którzy w nienależyty sposób wykonują zamówienie, w 

szczególności naruszając warunki lub termin realizacji zamówienia określone w Ogłoszeniu. 

2. O podstawie wykluczenia Zamawiający poinformuje Wykonawcę z podaniem uzasadnienia 

dokonanej czynności. 

 

7. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą  

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywać się będzie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 

23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.), osobiście, za 

pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123 i 

730). 

 

8. Osoby wyznaczone do udzielania informacji Wykonawcom 

Aniela Kampka – tel. 322546098 wew. 110, e-mail: dgio@mbp.katowice.pl  

Romana Dąbek – tel. 32 254 60 98 wew. 104, e-mail: przetargi@mbp.Katowice.pl 

 

9. Termin związania ofertą 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 

 

10. Sposób przygotowania ofert 

Oferta, stanowiąca odpowiedź na przesyłane przez Zamawiającego wykazy, dla uznania jej za 

ważną musi zawierać: 

3. Wypełniony formularz oferty dla danego wykazu, według wzoru określonego w załączniku nr 1 

do niniejszego Ogłoszenia, podpisany przez osoby wskazane do reprezentowania Wykonawcy 

we właściwym akcie rejestracyjnym, 

4. Wypełniony w zakresie oferowanych pozycji wykaz tytułów książek i audiobooków - formularz 

cenowy, sporządzony dodatkowo w udostępnionym arkuszu EXCEL, który należy przesłać na 

adres e-mail podany w pkt 8 Ogłoszenia, 

5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeśli ofertę podpisuje osoba inna niż 

wskazana do reprezentowania Wykonawcy w akcie rejestracyjnym. 

 

11. Miejsce, termin, forma składania ofert 

1. Ofertę stanowiącą odpowiedź na przesyłane przez Zamawiającego wykazy, podpisaną przez 

osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, należy dostarczyć do siedziby 

Zamawiającego w Katowicach, ul. Kossutha 11, Sekretariat Miejskiej Biblioteki Publicznej, w 

terminie każdorazowo określonym dla danego wykazu, a arkusz EXCEL, o którym mowa w pkt 

10.2.Ogłoszenia, przesłać na adres e-mail: przetargi@mbp.katowice.pl 

2. Dopuszcza się elektroniczne formy składania ofert w postaci skanu oferty podpisanej 

tradycyjnie oraz oferty podpisywane elektronicznie, które należy przesyłać na adres e-mail: 

przetargi@mbp.katowice.pl 
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12. Sposób obliczenia ceny 

Cena ofertowa dostarczenia danego tytułu książki musi uwzględniać koszt wykonania przedmiotu 

zamówienia i wszelkie koszty towarzyszące konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu 

wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszystkich czynności związanych z prawidłową, 

terminową realizacją umowy, w tym w szczególności: koszty pakowania, transportu, rozładunku, 

ubezpieczenia. 

 

13. Kryteria oceny oferty 

1. Ocenie poddany zostanie oddzielnie każdy tytuł książki i audiobooku z wykazu (w wymaganej 

ilości egzemplarzy). 

2. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną za dany tytuł. 

3. W przypadku, jeśli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, z uwagi na to że 

zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli 

te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. 

 

14. Postępowanie podczas badania i oceny ofert 

1. Jeżeli Wykonawca w terminie dla złożenia oferty nie złożył wymaganych oświadczeń, 

dokumentów lub pełnomocnictw lub są one niekompletne, zawierają błędy lub budzą 

wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba że 

mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy 

podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

2. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki 

pisarskie lub rachunkowe, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli: 

1) została złożona po terminie składania ofert, 

2) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania, 

3) jest nieważna na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, 

4) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia określonymi w niniejszym Ogłoszeniu, 

5) nie została sporządzona lub przekazana w sposób określony przez Zamawiającego, 

6) została złożona przez wykonawcę niezaproszonego do składania ofert, 

7) Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki pisarskiej lub 

rachunkowej, 

8) Wykonawca nie wyraził zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą. 

4. Wykonawca, którego oferta została odrzucona, zostanie poinformowany o podstawie 

i uzasadnieniu odrzucenia oferty. 

 

15. Unieważnienie postępowania 

1. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli: 

1) nie złożono żadnego zgłoszenia o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu, 

2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub jest nieuzasadnione, 

3) postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą. 

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie z powodu powtarzającego się braku ofert (ofert 

niepodlegających odrzuceniu) na przekazywane wykazy. 
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3. Informacje o unieważnieniu postępowania Zamawiający opublikuje na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania, podając uzasadnienie dokonanej czynności. 

 

16. Pozostałe informacje  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian warunków niniejszego postępowania. 

2. Jeżeli okaże się, że pewne kwestie nie zostały wyjaśnione w niniejszym Ogłoszeniu 

zastosowanie znajdą odpowiednio stosowane przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Załącznikami do niniejszego Ogłoszenia są:  

- załącznik nr 1 - Formularz oferty, 

- załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych. 

 

 

Katowice, dnia 05 lutego 2021 r. 

 

 

 

 

 


