
OGŁOSZENIE  nr  06/sprzęt komputerowy/11/2015 o zamiarze udzielenia zamówienia  

 
Zamawiający: Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów 02-587 
Warszawa, ul. Wiktorska 10         zaprasza do złożenia oferty na:  
                                                      Dostawę sprzętu komputerowego 
Zakres rzeczowy  przedmiotu zamówienia uwzględniający wszystkie informacje mogące mieć wpływ 
na cenę oferty uwzględniony został we wzorze umowy oraz opisie przedmiotu zamówienia – 
Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia – stanowiącym załączniki do ogłoszenia. 
Załączniki do ogłoszenia: 
Załącznik nr 1 do ogłoszenia – Wzór umowy 
Załącznik nr 2 do ogłoszenia-Opis przedmiotu zamówienia SIWZ 
Załącznik nr 3 do ogłoszenia – Oświadczenie 
Załącznik nr 4 do ogłoszenia- wzór oferty  
Załącznik nr 5 do ogłoszenia-formularz cenowy 
 

Termin realizacji zamówienia: rozpoczęcie od daty zawarcia umowy,  
zakończenie do dnia 21 grudnia 2015 r. 

Kryterium/kryteria oceny ofert: zgodność z przedmiotem zamówienia oraz cena. 

 
Termin składania ofert: do 04 grudnia 2015 r. godz. 12:00 

 
Termin związania ofertą:  30 dni 

 
Oferty można składać: 
faksem, nr faksu: (22) 845-55-93 
drogą elektroniczną na adres: dyr@bpmokotow.waw.pl 
pisemnie na adres: Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. 
Warszawy, ul. Wiktorska 10, pok. Nr 3, 02-587 Warszawa 
 
Osoba do kontaktu: Marek Kassur  t. (22) 898-30-40; Anna Winiarska t.(22) 845-19-89 
 
Oferta będzie rozpatrywana przez Zamawiającego, jeżeli  Zamawiający otrzyma ją przed terminem 
składania ofert określonym  w ogłoszeniu. 
 

Informacje dodatkowe: 
1. Zamawiający będzie rozpatrywał oferty złożone zgodnie z ogłoszeniem. 
2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza. 
3. Niezwłocznie po rozpatrzeniu ofert, w przypadku braku decyzji o unieważnieniu 

postępowania, informacja o wyborze wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. 
Warszawy, na której zostało zamieszczone ogłoszenie. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia bez podania przyczyn. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia w każdym czasie bez podania 

przyczyn. 

6. W sprawach nieujętych w ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

        D y r e k t o r  
      Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Łazarskiego 

 w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 
                          (-)  Grażyna Zgoła 
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