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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

- na pełnienie funkcji Menadżera projektu dla zadania: Modernizacja budynku Książnicy 

Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży -                       

w ramach Kierunku interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021–2025”, Priorytet 2 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 ze środków finansowych                        

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.  

1. Zamawiający: Książnica Cieszyńska, ul. Mennicza 46, 43-400 Cieszyn, tel. 33 851 38 40/45, 

www.kc-cieszyn.pl, NIP: 5481064564.  

2. Przedmiot zamówienia: pełnienie funkcji Menadżera projektu wraz z kompleksową obsługą 

Książnicy Cieszyńskiej w zakresie zamówień publicznych (CPV 79420000-4 - Usługi 

związane z zarządzaniem) dla zadania Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz                 

z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży – o całkowitej wartości 3 798 

590,00 zł. (Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.) 

3. Niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone jest z uwzględnieniem zasady równego 

traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości. 

4. Termin realizacji: od dnia 01.08.2022 r. do zaakceptowania ostatecznego rozliczenia 

(przewidywany czas realizacji do 31 grudnia 2024 r.). 

5. Składanie ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert 

częściowych. 

6. Miejsce, termin oraz sposób składania ofert: Oferty należy składać wyłącznie na formularzu 

stanowiącym załącznik nr 2 wraz z wymaganymi dokumentami do niniejszego zapytania 

ofertowego - osobiście na adres: Książnica Cieszyńska, ul. Mennicza 46, 43-400 Cieszyn, 

pokój nr 6, bądź pocztą elektroniczną na adres e-mail: administracja@kc-cieszyn.pl.  

Oferty należy złożyć do godz. 15.00 w dniu 27.07.2022 r. Oferty złożone po terminie nie 

będą rozpatrywane. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, a została złożona w formie 

elektronicznej, zobowiązuje się do dostarczenia oryginału oferty najpóźniej przed 

podpisaniem umowy z Zamawiającym. 

7. Termin związania ofertą: 14 dni. 

8. Kryteria wyboru oferty: cena – 100%. 

9. Przed upływem terminu składania ofert, Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej oferty 

lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny  
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być doręczone Zmawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu 

składania ofert. Oświadczenia powinny być odpowiednio oznaczone wyrazem „Zmiana” lub 

„Wycofanie”. 

10. Ocena i wybór oferty: Zamawiający dokona oceny oferty pod względem formalnym                       

i merytorycznym. Oferty przygotowane na innym formularzu, zawierające treści niezgodne                

z zapytaniem ofertowym, niezawierające kompletu załączników, bądź błędne, zostaną 

odrzucone. Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciw 

Zamawiającemu. Zamawiający może wezwać Oferentów do przedstawienia dodatkowych 

informacji. Wybór nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od upływu terminu składania ofert. 

11. Zamawiający wyklucza z postępowania Oferentów/Wykonawców, którzy posiadają 

powiązania kapitałowe lub  osobowe z  Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi 

w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i  przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegającej w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji, 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

12. Po wyłonieniu Wykonawcy umowa zostanie podpisania w miejscu i terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ewentualnych ograniczeń, jakie w tej sprawie na 

Zamawiającego nałożyć może Dyrektor Instytutu Książki/umowa o dofinansowanie - dla 

zadania: Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla 

seniorów oraz dzieci i młodzieży, którego dotyczy niniejsze zamówienie. (W przypadku 

konieczności wprowadzenia zmian w podpisanej umowie, wymagane będzie sporządzenie 

aneksu w formie pisemnej.) 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia zapytania ofertowego bez podania 

przyczyny. 
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14. W przypadku pytań odnoszących się do składanej oferty oraz zakresu działań Menadżera 

projektu prosimy o kontakt pod nr telefonu: 33 851 38 40/45 - od poniedziałku do piątku                        

w godzinach od 9.00 do 15.00. 

 

Cieszyn, 20.07.2022 r.  


