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OGI,OSZENIE O ZAMOWIENIU
Dzialaj1c w imieniu Miasta Bia$stok, ul. Slonimska 1, 15-950 Biatystok, zapraszan do
zNohenra ofert na wykonanie dostawy , kt6t'ej warto6i nie przel<racza kwoty okreSlonej w art. 4
pkt 8 ustawy z dnia 29 stycz\ia 2004 r. Prawo zam6wiefr publicznych (Dz. U. z 2017 r.,
poz,I579 j.t).
l.OkreSlenie przedmiotu zam6wiienia:

Dostawa gazpt i czasopism w 2018 roku
kod CPV: 22200000-2

-

Gazefy, dzienniki, czasopisma imagazyny

datkowe wymagan ia Zama\wiaj 4ce go :
- Dostawa gazet t czasopism w prenumeracie rocznej - wykaz wg zal. m l ,
- Dostawa czasopism branzowych - wykaz wgzal. nr 2,
- Dostawa prenumeraty gazet I czasopism ma sig odbywai we wszystkie dni robocze do godz.
iq vkazywania sig tytul6w, z tym, ze dostawa czasopism
06:30, regularnie z czgstotli
(dziennik6w) s ob otnio -n tedziel
bgdzie odbywala sig w poniedziaNek.
- Wykonawca dostarczy prenun{entg gazet i czasopism wlasnym transportem na koszt i ryzyko
wlasne i jest zobowrEzany do 4abezpieczenia prasy przed niekorzystnym wplywem czynnik6w
atmo sfervc znv ch i uszko dzeni
- Miejscem dostawy prenumera jest hol przy wejSciu gl6wnym w siedzibie Urzgdu Miejskiego
w Bialymstoku przy ul. Sloni
iej 1.
- Strony dopuszczaj4 korekty loSciowe zamawianych tytul6w, a takhe zamawianie nowych
h w trakcie trwania umowv.
tytul6w nie ujgtych w zal4czni
-Warunki zapNaty za dostawE: w formie przelewu w ciqgu 30 dni od daty wystawienia faktury.

2. D o

3.Termin realizacjr zam6wienia: od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
4'Kryteria wyboru: cena

byi

-

100

d/o'
ofertow4 brutto.
1eraj4canajni.szqceng
niejszej z nwagi na to, 2e Wykonawcy zto24 ofefi
ch Wykonawc6w do zloAenia dodatkowych ofert

napisana w jgzyku polskim
nazewn4trz.
do reprezentowania wykona

5.Oferta musi

i

podpisana przez osobg upowaZnion4

6.Oferta winna zawrcTac" ceng ofertow4 brutto za dostawg przedmiotu zam6wienia zgodnie
niajqcq nalezny podatek YAT)(zal.nrl do ogloszenia
z Formularzem Ofertowym (
o zam6wieniu).

T.Ofertg naIe?y zloZy1 w sie$zibie Zamawtaj?cego w Urzgdzi
Departamentu Obslugi Urzgdu, ul. Slonimska 1, pok. nr 03 do

ffi, w

sekretariacie
|.2017 r. do sodz.

15:00,

w

zamknigtej kopercie oznaczonej nazwq Wykonawci oruz zaadresowanej wedlug

poni2szego wzoru:

Urz4d Miej ski Bialymstoku, Departament O
sm w 2018 ro
Oferta na ,,Dostawg gazet
.2017r.", do g
Nie otwierad przed dnie

ugi Urzgdu.
z. 15:00

8.Osob4 do kontaktu z wykonawcami jest: Pani
e-mail : iworo szylo @um.bialystok.pl.

9.Zamawiajqcy odrzuci ofertg, kt6ra nie s
o zam6wieniu lub jej treS6 nie odpowiada treSci
l}.Zatnawtaj4cy w toku badania i oceny ofert wezwie wykodawc6w do zfoLenia wyja5nieri
dotyczqcych oferty, a w przypadku niekompletnoSci ofefty w zakresie wymaganych
dokument6w, Zartawiajqcy wezwie do ich uzupelnienia.

Il.Zamawiaj4cy poprawi w treSci oferty:
a) oczywiste omylki rachunkowe i pisarskie,

omylki
nie powoduj
wykonawcg

oferty z

b) inne

oferty,

i

zgodg.

I2.Zamawiaj1cy udzieli zam6wienia wykon
wymaganiom przedstawionym w ogloszeniu o z
w oparciu o kryteria wyboru okreSlone w oglosz
l3.Zanawraj4cy powiadomi wykonawc6w o wyniku postgp(lwania pisemnie/faksem/dpgq
elqlsUpqlgzq4 i zamieSci informacjg na stronie internetowej.
14.Inne postanowienia.
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W uzasadnionych przypadkach Zamawtaj 4cy dopu szcza uni$waZnienie

po stgpowania.
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