
 

      

  

 

 

        

 

Zaproszenie do udziału w postępowaniu 

Kętrzyn, dnia 30.11.2018 r. 

Znak sprawy AG.05/24/60/2018 

 

Nazwa i adres Zamawiającego 

Miejska Biblioteka Publiczna  

im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie  Plac Zamkowy 1, 11-400 Kętrzyn 

NIP: 742-10-33-963 

tel. 089 752 32 30  

e-mail: zamek@biblioteka.kętrzyn.pl 

strona WWW: www.biblioteka.ketrzyn.pl 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Kętrzynie zaprasza do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na: dostawę komputera 

typu All-In-One, niszczarki biurowej spełniającej normy RODO z zabezpieczeniem 

minimum P3 oraz dwóch pamięci masowych USB 2TB dla  zadania „Remont Klatki 

schodowej w siedzibie głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie” które jest 

dofinansowane ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w ramach osi 

priorytetowej 2. Infrastruktura Bibliotek 2016-20120  ze środków finansowych MKiDN 

pochodzących z Budżetu Państwa." 
 

Zakres prac: Dostawa niszczarki biurowej spełniającej normy RODO z zabezpieczeniem 

  minimum P3 oraz dwóch pamięci masowych USB 2TB 

Termin wykonania zamówienia:: 7 dni od dnia zawarcia umowy;  

 

 

 



Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia 

do wykonywania określonej działalności, złożą wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną 

formularz ofertowy wraz z odpowiednimi oświadczeniami w nim zawartymi oraz załącznikami.  

Oferty złożone po wskazanym terminie lub niezgodnie z wytycznymi określonymi w warunkach 

uczestnictwa nie będą rozpatrywane.  

2. Kryterium oceny ofert: Cena ofertowa - waga: 100%. 

3. Termin związania z ofertą wynosi: 30 dni. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków uczestnictwa w postępowaniu. 

5. Do oferty należy dołączyć: podpisany formularz ofertowy wraz z odpowiednimi 

oświadczeniami w nim zawartymi oraz załącznikami. 

6. Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 10.12.2018 r. do godz. 1000 w  Miejskiej 

Bibliotece Publicznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie,11-400 Kętrzyn, 

mieszczącej się przy ul. Mickiewicza 1 (Loża) pok. (gabinet dyrektora); w zamkniętej 

kopercie z opisem: „Miejska Biblioteka Publiczna: Oferta na dostawę komputera  

typu All-In-One, niszczarki zgodnej z RODO i pamięci masowe”. Na kopercie należy 

podać nazwę i adres wykonawcy. 

 

Osoba do kontaktu: 

Witold Gagacki  tel. 601359063 e-mail: witold.gagacki@biblioteka.ketrzyn.pl 

Załączniki - Warunki uczestnictwa w postępowaniu. 

 

 


