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Warszawa 6 września 2019 

IBS PAN F1-208-04/19 

Instytut Badań Systemowych PAN informuje o wszczęciu postępowania prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 130.000 Euro na:  

dostawę czasopism zagranicznych w wersji elektronicznej (dostęp on-line)  z 
dziedziny teorii sterowania, matematyki stosowanej, ekonomii i informatyki 
w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020  

Zamawiający 
INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK 
ul. Newelska 6 

01-447 Warszawa 

Tel. 22 3810100 (recepcja) Fax: 22 3810105 

NIP 525-000-86-08 REGON 0686434 

 
TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 

29 stycznia 2004 r. o Prawie zamówień publicznych (Dz. U. 2004, Nr 119, poz. 177 z późniejszymi 

zmianami) oraz niniejszą SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

A. Przedmiotem zamówienia jest dostęp  on-line do 4 tytułów czasopism zagranicznych z 

dziedziny teorii sterowania, matematyki stosowanej, ekonomii i informatyki, zgodnie 

z „Wykazem tytułów czasopism” w Załączniku 2.  

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dostępna jest bezpłatnie 

w wersji papierowej i elektronicznej u Zamawiającego, pok. 309 (III p.) oraz na stronie 

internetowej: http://www.ibspan.waw.pl/kategorie/zamowienia_publiczne  

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

http://www.ibspan.waw.pl/kategorie/zamowienia_publiczne
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5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

7. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, których oferta odpowiada ogólnym zasadom 

określonym w ustawie o Prawie zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 

2004, Nr 119, poz. 177 z późniejszymi zmianami) oraz spełnia wymagania określone 

w załączonej do ogłoszenia SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA i w pozostałych dokumentach przetargowych. 

 

MIEJSCE REALIZACJI (DOSTAWY) ZAMÓWIENIA 

INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH PAN 

Biblioteka  

ul. Newelska 6 

01-447 Warszawa 

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (dostawa wszystkich woluminów w wersji elektronicznej 

rocznika 2020 z uwzględnieniem opóźnień wydawców).  

 

INFORMACJE O WADIUM 

Wadium nie jest wymagane 

TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu daty składania ofert.  

 
WYMAGANY SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1. Oferent podaje wycenę w EURO (z należnym podatkiem VAT) wszystkich tytułów 

czasopism w wersji on-line wymienionych w załączonym „Wykazie tytułów czasopism” 

(Załącznik 2)  

2. Oferent podaje szczegółowe podstawy kalkulacji ceny. 

3. Oferent określa szczegółowo warunki bezpośredniej dostawy zamówienia. 

4. Oferent określa formy dostawy zamówienia  

5. Oferent określa wysokość wymaganej zaliczki i terminy wpłat.  

6. Oferent określa szczegółowo warunki dostępu do wersji elektronicznych poszczególnych 

tytułów czasopism on-line (wraz z dostępem do wersji archiwalnych), w trakcie okresu 

dostawy. 
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7. Oferent określa warunki dostępu do wersji elektronicznych archiwalnych tytułów czasopism 

po zakończeniu okresu dostawy. 

8. Oferent omawia szczegółowo gwarancje dotyczące stałego dostępu on-line do tytułów 

zamieszonych w Załączniku 2. 

9.  Oferent określa szczegółowe warunki składania reklamacji i gwarancji dostaw do on-line 

brakujących tytułów, w tym również wysokość kar umownych. 

 

WARUNKI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci: 

1. Niewykluczeni na podstawie art. 22 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; 

• przedkładający oświadczenia zgodnie z art. 24 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 2020, zgodnie z Załącznikiem 2 „Wykaz tytułów 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 niewywiązywania się z umowy lub 

niewłaściwej jej realizacji; 

• dokładne oznaczenie stron umowy. 

3. Składający ofertę na załączonym druku „Formularz ofertowy” (Załącznik 1). 
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KRYTERIA OCENY OFERT  

1. Cena prenumeraty czasopism zgodnie z Załącznikiem 2 (60%) 

2. Stały dostęp do pełnych tekstów wersji elektronicznej po zakończeniu dostawy -  (25%) 

3. Warunki płatności, gwarancji i serwisu - (udział procentowy: 15%). 

 
SPOSÓB WYBORU OFERTY 

Wszystkie kryteria będą punktowane w skali od 1 do 10 punktów, z dokładnością do czterech 
miejsc po przecinku.  
 
Pierwsze kryterium będzie punktowane wg wzoru: 
 
                                                         najniższa łączna cena brutto                      
Wartość punktowa oferty =      ------------------------------------------    x 10 
                                                   łączna cena brutto badanej oferty  
 

Kryteria 2 i 3 będą punktowane w następujący sposób: liczba punktów za poszczególne kryteria 
będzie średnią ocen podanych przez członków Komisji Przetargowej obecnych na posiedzeniu. Aby 
uzyskać końcową punktację oferty, punkty za poszczególne kryteria będą mnożone przez podane 
wyżej udziały procentowe, tak wyliczone wskaźniki będą sumowane. 

Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 punktów. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę 
ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów. Zamawiający będzie zaokrąglać liczbę punktów 
za każde kryterium i ocenę łączną do czterech miejsc po przecinku. 

Ostateczną decyzję dotyczącą podpisania umowy podejmie Dyrektor Instytutu Badań 
Systemowych Polskiej Akademii Nauk. 
 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

Ofertę należy złożyć w terminie do 24 września 2019 r., do godziny 12.00 w Kancelariii IBS 
PAN, pok. 201, drugie piętro, w zamkniętej kopercie, zaadresowanej jak podano niżej: 
INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK 

KANCELARIA 

ul. Newelska 6  

01-447 Warszawa  

Na kopercie powinien znajdować się napis: „NIE OTWIERAĆ - Przetarg – prenumerata 

czasopism”.  

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24 września 2019 r. o godzinie 12.15 w Instytucie Badań 

Systemowych PAN w Warszawie, ul. Newelska 6 (sala 306, III piętro). 
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OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI 

 

mgr Katarzyna Kwiatkowska 

tel. 223810244 

e-mail: katarzyna.kwiatkowska@ibspan.waw.pl 

dni robocze w godz. 9.00-15.00 
 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

dr hab. Krzysztof Szkatuła, prof. PAN 

tel. 223810210 

tel. 602885523 

e-mail: krzysztof.szkatula@ibspan.waw.pl 

Informacje o przetargu można uzyskać w dniach roboczych, w godzinach 9.00-15.00. 

 

Załączniki: 

Załącznik 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik 2 – Wykaz tytułów czasopism 

mailto:katarzyna.kwiatkowska@ibspan.waw.pl
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Załącznik 1 Formularz Ofertowy  

 

Nazwa Wykonawcy ................................................................................................................. 

Adres Wykonawcy ................................................................................................................ 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę prenumeraty czasopism 

zagranicznych w roku 2020 dla Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie, ul. Newelska 6, 

składamy niniejszą ofertę: 

1. Proponujemy realizację zamówienia na 2019 rok, określonego w specyfikacji zgodnie 

z dokumentacją za cenę: 

Brutto (z VAT)........................(EUR), słownie ............................................................... 

........................................ 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z i akceptujemy SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną 

część, i nie wnosimy zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje i wyjaśnienia konieczne do 

przygotowania oferty. 

3. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w SPECYFIKACJI 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 

4. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej 

ze SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 

5. Oświadczamy, że jeśli z naszej winy nie doszłoby do zawarcia umowy, wniesione przez nas 

wadium przepada na rzecz Zamawiającego. 

6. Przedmiot zamówienia zrealizujemy w 2020 roku. 

7. Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące załączniki i dokumenty: 

A . .............................................................................................................................. 

B . ............................................................................................................................... 

C ................................................................................................................................. 

8. Oferta zawiera …… ponumerowanych stron. 

Data .......................................  

Podpis i pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik 2: Wykaz tytułów czasopism 

 Lp. ISSN Tytuł Wydawca Cena brutto (wraz z należnym podatkiem VAT) prenumeraty on-line  

1. 2367-2390 Stochastics and Quality Control Walter de Gruyter GmbH  

2. 0022-4065 Journal of Quality Technology  ASQ American Society for Quality  

3. 0025-5718 Mathematics of Computation  AMS American Mathematical Society  
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