
  

Warszawa: druk Control and Cybernetics 
Numer ogłoszenia: 131848 - 2009; data zamieszczenia: 04.05.2009 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk , ul. Newelska 6 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: druk Control and Cybernetics. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Druk (o jakości i trwałości nie 

gorszej niż druk offsetowy) czasopisma (kwartalnika) rocznika 2009, vol. 38, nr 2-4; rocznika 2010, vol. 39 

nr 1; tj. cztery numery, w języku angielskim ze składopisów dostarczonych w formie wydruku (lustrzanego) 

na folii lub w postaci elektronicznej, nakład 250 egz.; obj. numeru średnio 250 s. (plus po 25 nadbitek 

artykułów).. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 78.11.00.00-1. 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA  

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie 
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przez oferenta, zaproszonego do udziału w przetargu ograniczonym, wadium w wysokości 1.000 zł. (jeden 

tysiąc). Kwota ta musi być uznana na koncie zamawiającego najpóźniej w terminie składania ofert 

przetargowych, tj. do dnia 29 maja 2009 r. 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków: przetargu mogą wziąć udział oferenci: 1. nie wykluczeni na podstawie art. 22 i 24 ustawy o 

zamówieniach publicznych, spełniający warunki tej ustawy oraz warunki dodatkowe; 2. spełniający 

wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 3. przedkładający oświadczenia 

zgodnie z art. 22 i 24 w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej; 5. przedkładający wyciąg z 

rejestru sądowego (KRS) 6. przedkładający zaświadczenie z Urzędu Skarbowego 7. wyrażający zgodę 

na zabezpieczenie wykonania umowy w formie pieniężnej lub gwarancji bankowej w wysokości 5% 

wartości zamówienia; 8. przedkładający dowód wpłacenia wadium 9. akceptujący załączony wzór 

umowy i przedkładający dane do tej umowy: - określenie przedmiotu zamówienia, - określenie ceny 

zamówienia jako ostatecznej, - oznaczenie terminu wykonania umowy, i gwarancji - określenie 

warunków płatności i form rozliczenia,.  

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: WYMAGANY SPOSÓB 

PRZYGOTOWANIA Oferent podaje szczegółowy sposób wykonania usługi - Oferent określa formę 

dostarczenia materiału przez zamawiającego; podaje wykaz materiałów potrzebnych do wykonania 

usługi (papier, karton); - Oferent podaje kalkulację ceny 1 egz. czasopisma przy nakładzie 250 egz. i 

objętości numeru 250 s. (z uwzględnieniem ceny okładki); - Oferent podaje kalkulację ceny 1 strony 

nadbitki artykułu (z uwzględnieniem ceny grzbietu) przy założeniu objętości artykułu 20s.; tj. 12 artykułów 

na numer; - Oferent określa szczegółowo gwarancje dotyczące terminowego wykonania usługi i jej 

jakości; - Oferent może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 

warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. 

przed terminem składania ofert. W tym celu Oferent powinien złożyć Zamawiającemu kolejną zamkniętą 

kopertę, oznaczoną jak wyżej z dopiskiem (Zmiana) lub (Wycofanie). W uzasadnionych przypadkach 

Oferent może wprowadzać zmiany w treści oferty po upływie terminu składania ofert, pod warunkiem 

spełniania Art. 87 ust.2 - Oferent określa możliwości i zakres udziału w sprzedaży czasopisma; - Oferent 

dostarcza próbki druku produktów o podobnym charakterze oraz listę co najmniej 5 referencji. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony. 

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 
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10. 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

 

1 - Cena - 65  

2 - gwarancja terminu - 10  

3 - gwarancja jakości - 20  

4 - udział w sprzedaży czasopisma - 5  

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. 

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.ibspan.waw.pl. 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.ibspan.waw.pl. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2009 

godzina 09:15, miejsce: Recepcja (II p. tel. 0223810100; fax 0223810105). 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
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