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Zapytanie ofertowe nr 512015 
(książki Rządowego programu -,,Książki naszych marze ń") 

I. ZAMAWIAJĄCY 
Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie 
20-281 Lublin, ul. W ładysława Jagiełły 11 
NIP: 946-23-55-475 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup książek w ramach Rządowego programu -,,Książki naszych marze ń ". 
2. Opis warunków dopuszczenia do udzia łu w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: 
O udzielenie zamówienia mog ą  ubiegać  się  wykonawcy, którzy spe łniają  następujące warunki: 
- posiadają  uprawnienia do wykonywania okre ś lonej działalności lub czynności, 
- znajdują  się  w sytuacji ekonomicznej i finansowej umo ż liwiającej wykonanie zamówienia. 
3. Zamawiający nie dopuszcza moż liwości składania ofert częściowych. 
4. Zamawiający nie dopuszcza moż liwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin wykonania zamówienia: 7 dni od daty zawarcia umowy. 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Ofertę  należy sporządzić  na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 
Oferta powinna by ć : 
- opatrzona pieczątką  firmową , 
- posiadać  datę  sporządzenia, 
- zawierać  adres lub siedzibę  oferenta, numer telefonu, numer NIP, 
- podpisana czytelnie przez wykonawc ę . 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być  przesłana do dnia 02.12.2015 r. (ś roda) do godz. 13.00 (decyduje data wpływu) 
za poś rednictwem: 

a) poczty elektronicznej na adres: pocztasp52.lublin.eu  - w tytule wiadomości obowiązkowo proszę  
wpisać : OFERTA - KSIĄŻKI NASZYCH MARZEN". Potwierdzeniem dostarczenia oferty jest otrzymanie 
wiadomości zwrotnej od Zamawiaj ącego, 

b) dostarczona na adres: Szko ła Podstawowa nr 52 im. M. Konopnickiej, ul. W ładysława Jagiełły 11,20-281 
Lublin, w kopercie z dopiskiem OFERTA - KSI ĄŻKI NASZYCH MARZEŃ ". 

2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie og łoszony w siedzibie Zamawiaj ącego oraz na stronie 
internetowej: www.sp52.bip.Iublin.eu. 
3. Oferty z łożone po terminie nie będą  rozpatrywane. 
4. Oferent może przed up ływem terminu sk ładania ofert zmienić  lub wycofać  swoją  ofertę . 
S. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj ący może żądać  od oferentów wyjaśnie ń  dotyczących treści 
złożonych ofert. 
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.sp52.bip.lublin.eu . 

VI. OCENA OFERT 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena 100%. 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
Dodatkowych informacji udziela p. Miros ława Bąk pod numerem telefonu 81 746-81-77w. 15. 

VIII. ZAŁĄCZNIKI 
1. Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego. 
2. Załącznik nr 2 - Lista ksi ążek. 	 DYRE fOR 

mgr M1qor-  tu $tac rska 


