
Stargard, dnia 31.03.2020 r. 
Książnica Stargardzka 
ul. Mieszka I 1 
73-110 Stargard  
Tel. 91 578 8240 
 
Zaproszenie do składania ofert 
(dla zakupów o wartości nie przekraczającej 30.000 euro) 
 

ZAMÓWIENIE USŁUG PRZEPROWADZKI 
 
PRZEWIEZIENIE MAJĄTKU KSIĄŻNICY STARGARDZKIEJ 
w związku z remontem 
I. ZAMAWIAJĄCY  
Książnica Stargardzka 
ul. Mieszka I 1 
73-110 Stargard  
Tel. 91 578 8240 
mail: sekretariat@ksiaznicastargardzka.pl 
 
Zamówienie zostanie zrealizowane bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z wyłączeniem określonym w art. 
4 pkt. 8 ww. ustawy. Niniejsze zaproszenie nie stanowi również oferty w myśl art. 66 
Kodeksu Cywilnego. 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przewiezienie składników rzeczowych Książnicy Stargardzkiej w etapach. 
 
2. Zamówienie obejmuje  
 
Przewiezienie rzeczy  
z Książnicy Stargardzkiej przy ul. Mieszka I 1 w Stargardzie 
do budynku Liceum Katolickiego przy ul. Wojska Polskiego 3 w Stargardzie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przewiezienie rzeczy  
z Książnicy Stargardzkiej przy ul. Mieszka I 1 w Stargardzie 
do budynku w Czerwonych Koszarach – ul. Zwycięzców 1 w Stargardzie  
 
ławki  13 szt. 
biurko  4 szt. 

biurka 5 szt. 

lady wielostanowiskowe  4 szt. 
Paczki różne formaty - paczki streczowane (do 10 kg) 180 szt. 
Kartony z książkami i płytami  (paczki do 20 kg 
wielkość 450x300x340 mm) 

1350 szt. 

regały  320 szt. 
stoliki  7 szt. 
szafy  16 szt. 
krzesła biurowe 40 szt. 

  



kartony do 20 kg 1300 szt. 
krzesła  110 szt. 
stoły, kwadratowe i okrągłe  11 szt. 
szafa  14 szt. 
Paczki streczowane 300 szt. 
Kartony z dokumentami 100 szt. 
katalog drewniany z szufladami  1 szt. 
regał  11 szt. 
Sztalugi  18 szt. 
Teatrzyk  1 szt. 
Wyspa regał (10 jednopółkowych regałów + nadstawki) 3 szt. 

 
Przewiezienie rzeczy  
z budynku Liceum Katolickiego przy ul. Wojska Polskiego 3 w Stargardzie  
do budynku w Czerwonych Koszarach – ul. Zwycięzców 1 w Stargardzie 
 
Biurka 4 
Krzesła  115 
Regał na obuwie komplet  1 
Stoliki pojedyncze 50 
Stół duży 3 
Wieszaki metalowe szatniowe  6 
Szafy zamykane  6 

 
 
III. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie  w terminie:  
od 06.04.2020 roku do 09.04.2020 roku. 
 
 IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki:  
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
posiadają  niezbędną  wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem finansowym, 
technicznym i kadrowym zapewniającym możliwość wykonania zamówienia, 
 
V. KRYTERIA OCENY OFERTY 
Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje wykonanie 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i zaoferuje najniższą 
cenę za przedmiot zamówienia. 
 
 VI.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
    Oferta musi zawierać: 
pełną nazwę Wykonawcy, 
adres siedziby Wykonawcy, 
cenę oferty brutto w złotych polskich, zawierającą wszelkie koszty, realizacji zamówienia 
 
VII. DATA I MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY 
Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 02.04.2020 roku do godz. 15.00. 
Ofertę można przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: 
sekretariat@ksiaznicastargardzka.pl , lub dostarczyć osobiście do Książnicy 
Stargardzkiej ul. Mieszka I 1 w Stargardzie. 



Wpłynięcie oferty w formie elektronicznej potwierdzone zostanie przez wysłanie 
 e-maila zwrotnego na adres nadawcy. 
 
VIII. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
Niniejsze zaproszenie do składania oferty nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do 
udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na 
warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty 
wybranemu wykonawcy zamówienia. 
 
IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za 
pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem:  
 
Dodatkowo Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony o tym 
fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 
X. DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udziela Ewa Pływaczyk - tel. 91 578 82 45, e-mail: ksiaznica-
stargard@tlen.pl  
W toku badania i oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się 
z wybranymi Oferentami w celu uzyskania wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, 
uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowych negocjacji w przypadku, gdy cena 
oferowana brutto przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o niewybraniu żadnego 
Wykonawcy.  
Od decyzji Zamawiającego w sprawie wyboru Wykonawcy, Oferentom nie przysługują 
środki odwoławcze.  
 

 
Dyrektor 

Książnicy Stargardzkiej 
Krzysztof Kopacki 

 
 
 


