
 

……………………………..       Gdańsk, dn. 29.11.2019 r. 

      (pieczęć zamawiającego) 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/PBWG/2019 

 

 

 

1. Zamawiający :  

   Województwo Pomorskie  

    ul. Okopowa 21/27; 

    80-810 Gdańsk;   

 

reprezentowane przez: 

Małgorzatę Kłos -Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gdańskiej 

Macierzy Szkolnej w Gdańsku 
                                                               (nazwa zamawiającego) 

 

zaprasza do złożenia oferty na : 

2. Przedmiot zamówienia:  

Prenumerata prasy, dzienników lokalnych i ogólnokrajowych oraz czasopism 

fachowych na rok 2020 dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku oraz  

10 filii w: Chojnicach, Gdyni, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Nowym Dworze 

Gd., Pruszczu Gd., Pucku, Starogardzie Gd., Wejherowie. 

 

3. Termin realizacji zamówienia : od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

 

4. Opis warunków udziału w postępowaniu: 

 

Złożona oferta winna zawierać następujące dokumenty: 

a) wypełniony formularz ofertowy - zał. Nr 1 wg załączonego wzoru 

b) Wypełniony formularz cenowy - zał. Nr 2 wg załączonego wzoru, 

 

5. Miejsce i sposób uzyskania zapytania ofertowego :  

Zapytanie ofertowe można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.                

w sekretariacie Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku, ul. Hallera 14, 

pokój nr 214, w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00.  

Zapytanie jest również dostępne na stronie internetowej PBW pod adresem: 

www.pbw.gda.pl i na BIP-ie oraz na tablicy ogłoszeń Pedagogicznej Biblioteki 

Wojewódzkiej w Gdańsku zamieszczone w dniu 29.11.2019 r. 

http://www.pbw.gda.pl/


 

6. Miejsce i sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji 

określające szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia :  

Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o informację dotyczącą 

postępowania kierując swoje zapytanie pocztą na adres: Pedagogiczna Biblioteka 

Wojewódzka w Gdańsku im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej, al. gen. J. Hallera 80-401 

Gdańsk, faxem na nr tel. 58 344 01 68 w.116, drogą elektroniczną na adres 

administracja@pbw.gda.pl,  

 

7. Kryteria wyboru ofert: jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej  oferty jest   

   cena. 

 

8. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści:     

  zawiera Załącznik nr 3. 

 

9. Sposób przygotowania oferty:  

Ofertę należy sporządzić w formie formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 

do niniejszego zapytania. Ofertę umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w 

następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy z 

adnotacją ,,Zapytanie ofertowe na prenumeratę prasy na rok 2020" 

 

          10. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 10.12.2019 r. 

do godziny 12.00 w sekretariacie zamawiającego, w siedzibie Pedagogicznej 

Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku, al. Hallera 14, pokój nr 214., I piętro  

 

        

      …………………………………….. 

                                 (podpis)   

 

mailto:administracja@pbw.gda.pl

