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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.ibspan.waw.pl/kategorie/zamowienia_publiczne

Warszawa: Dostawa czasopism zagranicznych z dziedziny teorii
sterowania, matematyki stosowanej, ekonomii i informatyki, w okresie od
01.01.2013 do 31.12.2013
Numer ogłoszenia: 244981 - 2012; data zamieszczenia: 20.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk , ul. Newelska 6, 01-447
Warszawa, woj. mazowieckie.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.ibspan.waw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut PAN.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa czasopism zagranicznych z dziedziny teorii
sterowania, matematyki stosowanej, ekonomii i informatyki, w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część 1: Przedmiotem zamówienia
jest dostawa prenumeraty 12 czasopism zagranicznych z dziedziny teorii sterowania, matematyki stosowanej,
ekonomii i informatyki. Prenumerata obejmuje 12 tytułów czasopism w wersji drukowanej (papierowej) z
uwzględnieniem ewentualnego bezpłatnego dostępu do wersji elektronicznych - zgodnie z Wykazem tytułów
czasopism w Załączniku 2A. Cześć 2: Przedmiotem zamówienia jest dostęp on-line do 11 tytułów czasopism
zagranicznych - zgodnie z Wykazem tytułów czasopism on-line w Załączniku 2B.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.20.00.00-2, 79.98.00.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

1z4

2012-11-20 12:14

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=2...

FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie
wadiów w wysokości cześć 1: 1800 zł, część 2: 200 zł
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
WARUNKI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE W przetargu mogą wziąć udział
oferenci: 1. Nie wykluczeni na podstawie art. 22 i 24 ustawy o Prawie zamówień publicznych, spełniający
warunki tej ustawy oraz - wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; - przedkładający
oświadczenia zgodnie z art. 22 i 25 ustawy o Prawie zamówień publicznych; - wyrażający zgodę na
zabezpieczenie wykonania umowy w formie pieniężnej lub gwarancji bankowej w wysokości 5% wartości
zamówienia. 2. Przedkładający projekt umowy, zawierający między innymi: - określenie przedmiotu zamówienia
(dostawa prenumeraty czasopism zagranicznych w roku 2012, zgodnie z Załącznikiem 2A, 2B Wykaz
czasopism), określenie ceny zamówienia zawierającej oferowane marże, upusty oraz koszty przesyłki; oznaczenie terminu wykonania umowy; - ustalenie okresu i warunków gwarancji; - określenie warunków
płatności i form rozliczenia; - określenie wysokości kar umownych z tytułu nie wywiązywania się z umowy lub
niewłaściwej jej realizacji; - dokładne oznaczenie stron umowy. 3. Wyrażający zgodę na zmniejszenie wartości
zamówienia o nie więcej niż 25% bez zmiany warunków oferty. 4. Składający ofertę na załączonym druku
Formularz ofertowy (Załącznik 1).
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
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IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1 - Cena - 70
2 - Możliwości bezpłatnego dostępu do pełnych tekstów wersji elektronicznej w okresie dostawy czasopism i
po zakończeniu dostawy - 20
3 - Warunki płatności, gwarancji i serwisu - 10
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
zmniejszenie wartości zamówienia o nie więcej niż 25% bez zmiany warunków oferty
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.ibspan.waw.pl/kategorie/zamowienia_publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://www.ibspan.waw.pl
/kategorie/zamowienia_publiczne.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.11.2012
godzina 12:00, miejsce: Kancelaria IBS PAN, pok. 201, drugie piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Prenumerata 12 tytułów czasopism zagranicznych.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
dostawa prenumeraty 12 czasopism zagranicznych z dziedziny teorii sterowania, matematyki stosowanej,
ekonomii i informatyki. Prenumerata obejmuje 12 tytułów czasopism w wersji drukowanej (papierowej) z
uwzględnieniem ewentualnego bezpłatnego dostępu do wersji elektronicznych - zgodnie z Wykazem
tytułów czasopism w Załączniku 2A..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.20.00.00-2, 79.98.00.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1. Cena - 70
2. Możliwości bezpłatnego dostępu do pełnych tekstów wersji elektronicznej w okresie dostawy
czasopism i po zakończeniu dostawy - 20
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3. Warunki płatności, gwarancji i serwisu - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostęp on-line do 11 tytułów czasopism zagranicznych.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostęp
on-line do 11 tytułów czasopism zagranicznych - zgodnie z Wykazem tytułów czasopism on-line w
Załączniku 2 B.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.20.00.00-2, 79.98.00.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1. Cena - 70
2. Możliwości bezpłatnego dostępu do pełnych tekstów wersji elektronicznej w okresie dostawy
czasopism i po zakończeniu dostawy - 20
3. Warunki płatności, gwarancji i serwisu - 10
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