
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.ibspan.waw.pl/kategorie/zamowienia_publiczne

Warszawa: dostaw ę czasopism zagranicznych z dziedziny teorii sterowa nia, matematyki stosowanej, ekonomii i

informatyki, w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 oraz dost ępu on-line do czasopism serii SIAM

Numer ogłoszenia: 141121 - 2013; data zamieszczenia : 11.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk , ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa, woj. mazowieckie.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.ibspan.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: instytut PAN.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  dostawę czasopism zagranicznych z dziedziny teorii sterowania, matematyki stosowanej, ekonomii i

informatyki, w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 oraz dostępu on-line do czasopism serii SIAM.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  A 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. B Przedmiotem zamówienia

jest dostęp on-line do 11 tytułów czasopism zagranicznych serii SIAM - zgodnie z Wykazem tytułów czasopism on-line serii SIAM w Załączniku 2B.

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=141121&rok=2013-07-11

1 z 4 2013-07-11 15:33



II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 22.20.00.00-2, 79.98.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA

WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków

udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

1. Oferent podaje wycenę w EURO (z należnym podatkiem VAT) wszystkich tytułów czasopism wymienionych w załączonym Wykazie czasopism (Załącznik 2) - według

ceny wersji papierowej, uwzględniającej bezpłatny dostęp do wersji elektronicznej, koszty przesyłki, marżę i bonifikatę. 2. Oferent podaje szczegółowe podstawy

kalkulacji ceny. 3. Oferent określa szczegółowo warunki bezpośredniej dostawy zamówienia. 4. Oferent określa formy dostawy zamówienia (poczta zwykła lub lotnicza).

5. Oferent określa wysokość wymaganej zaliczki i terminy wpłat. 6. Oferent określa wysokość marży dostawcy. 7. Oferent omawia szczegółowo gwarancje dotyczące

terminowej dostawy. 8. Oferent określa szczegółowe warunki składania reklamacji i gwarancji dostaw brakujących numerów, w tym również wysokość kar umownych za

niedostarczenie brakujących egzemplarzy zamówionych tytułów. 9. Oferent określa szczegółowo ewentualne warunki dostępu do wersji elektronicznych poszczególnych

tytułów czasopism (wraz z ewentualnymi wersjami archiwalnymi), w trakcie okresu dostawy. 10. Oferent określa warunki dostępu do wersji elektronicznych archiwalnych

tytułów czasopism po zakończeniu okresu dostawy.
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  http://www.ibspan.waw.pl/kategorie

/zamowienia_publiczne

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  http://www.ibspan.waw.pl/kategorie/zamowienia_publiczne.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  10.09.2013 godzina 12:00, miejsce: Kancelaria IBS PAN, pok. 201,

drugie piętro.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprz yznania środków pochodz ących z bud żetu Unii

Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu

(EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Przedmiotem zamówienia jest dostawa prenumeraty 12 czasopism zagranicznych z dziedziny teorii sterowania, matematyki stosowanej,

ekonomii i informatyki.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. A 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..
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2) Wspólny Słownik Zamówie ń (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 inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

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

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Przedmiotem zamówienia jest dostęp on-line do 11 tytułów czasopism zagranicznych serii SIAM - zgodnie z Wykazem tytułów czasopism on-line

serii SIAM w Załączniku 2B.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest dostęp on-line do 11 tytułów czasopism zagranicznych serii

SIAM - zgodnie z Wykazem tytułów czasopism on-line serii SIAM w Załączniku 2B.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 22.20.00.00-2, 79.98.00.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.12.2014.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

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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