
Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie  
ul. Krakowska 74  
34-120 Andrychów 

 

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR MPB.26.1.2022 

 

 
Miejska Biblioteka Publiczna  informuje, że prowadzi rozeznanie rynku na zadanie: „ Dostawa nowości 

wydawniczych w 2022 roku” prowadzone w trybie poza ustawą (art.2.1.1 ustawy PZP z dnia 11 

września 2019 roku, Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zmianami). 

 W związku z powyższym zapraszamy do składania ofert. 

1. Formularz oferty (zał. nr 1) z odpowiedziami na następujące pytania: 

 Ilość tytułów książek – nowości wydawniczych dostępnych w bieżącej ofercie 

 Ilość tytułów audiobooków – nowości wydawniczych dostępnych w bieżącej ofercie 

 Zakres tematyczny nowości wydawniczych, rodzaj literatury, współpraca z najważniejszymi 

wydawnictwami.  

 Koszty dostawy do siedziby Zamawiającego. 

 Koszty związane z przesyłaniem reklamacji.  

 Wysokość % udzielonego rabatu oraz opis sposobu jego naliczania/od jakiej ceny wyjściowej/. 

 Termin płatności -21 dni  

 Ewentualne dodatkowe upusty za krótsze terminy płatności. 

 Opis sposobu dokonywania zamówień, możliwości rezerwacji poszczególnych tytułów, 

składania zamówień i rezerwacji osobno dla 10 agend. 

 2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zał. nr 2  
 
3. Zamawiający: Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie, ul. Krakowska 74,  
34-120 Andrychów, 
 
4. Szacunkowa wartość zamówienia- ok. 80 000,00 złotych. 

5. Termin złożenia ofert – 09.05.2022 r. , do godz. 12.00.  
 
Dopuszcza się złożenie oferty drogą mailową na adres: biblioteka@andrychów.eu  
Osoby do kontaktu: Barbara Kryta 
Telefon: 33 875 25 52 
Adres: 34-120 Andrychów, ul. Krakowska 74  
 

Andrychów, 26.04.2022r.      Sylwia Błasiak - dyrektor MBP 

 
 
 
 



ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

 
 (Pieczęć Wykonawcy) 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia z dnia 26.04.2022 r. nr MBP.26.1.2022 na zadanie „ 
„Dostawa nowości wydawniczych w 2022 roku” składam ofertę zawierającą odpowiedź na 
następujące pytania:  
 

 Ilość tytułów książek – nowości wydawniczych dostępnych w bieżącej ofercie 

 Ilość tytułów audiobooków – nowości wydawniczych dostępnych w bieżącej ofercie 

 Zakres tematyczny nowości wydawniczych, rodzaj literatury, współpraca z najważniejszymi 

wydawnictwami.  

 Koszty dostawy do siedziby Zamawiającego. 

 Koszty związane z przesyłaniem reklamacji.  

 Wysokość % udzielonego rabatu oraz opis sposobu jego naliczania/od jakiej ceny wyjściowej/. 

 Termin płatności -21 dni  

 Ewentualne dodatkowe upusty za krótsze terminy płatności. 

 Opis sposobu dokonywania zamówień, możliwości rezerwacji poszczególnych tytułów, 

składania zamówień i rezerwacji osobno dla 10 agend. 

 
 
 
 
 
..........................dnia ..........................    Podpis: ............................................... 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 
 

(Pieczęć Wykonawcy) 

 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Składając ofertę na zadanie: „ Dostawa nowości wydawniczych w 2022 roku” oświadczam, że:  
 
Na podstawie art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(Dz.U. UE L Nr 119) zwanego dalej „RODO”, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w formularzu w celu wzięcia udziału w postępowaniu dotyczącym zapytania 
ofertowego, organizowanym przez Administratora Danych, którym jest Miejska Biblioteka Publiczna 
w Andrychowie ul. Krakowska 74, 34-120 Andrychów, tel. 33 875 25 52, e-mail : 
biblioteka@andrychów.eu 
 
 
Jednocześnie oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a, że powyższa zgoda może być przeze 
mnie wycofana w każdym czasie, jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.  
 
 
Oświadczam także, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczoną poniżej  
 
 
 
 

………………………………………………………  
(data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 
Nr 119), zwanego dalej RODO informuję, że :  
 
1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie, ul. 
Krakowska 74, 34-120 Andrychów, tel. 33 875 25 52 , e-mail: biblioteka@andrychów.eu  

1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora: e-mail: biblioteka@andrychów.eu 

1. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w postępowaniu oraz zawarcia i 
realizacji umowy dotyczącej zapytania ofertowego na podstawie art. 6 ust.1 lit. a i b RODO;  

2. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o dostępie do informacji publicznej;  

3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz wynikający z instrukcji 
kancelaryjnej;  

4. Posiada Pan/i prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, 
usunięcia i ograniczenia przetwarzania.  

5. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszało przepisy RODO.  

6. Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

7. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej tylko wtedy, jeśli przewidują to odpowiednie przepisy prawa.  

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/i zobowiązany/a do 
podania danych określonych w formularzu ofertowym, a konsekwencją ich niepodania będzie 
niemożność uczestniczenia w postępowaniu i brak zawarcia umowy.  
 
 
 

 


