
Warszawa: dostawę czasopism zagranicznych z dziedziny teorii

sterowania, matematyki stosowanej, ekonomii i informatyki, w okresie od

01.01.2010 do 31.12.2010

Numer ogłoszenia: 94145 - 2009; data zamieszczenia: 18.06.2009

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 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: dostawę czasopism zagranicznych z dziedziny teorii

sterowania, matematyki stosowanej, ekonomii i informatyki, w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest

dostawa prenumeraty czasopism zagranicznych z dziedziny teorii sterowania, matematyki stosowanej, ekonomii i

informatyki. 2. Prenumerata obejmuje 48 tytułów czasopism w formie drukowanej (papierowej) z uwzględnieniem

ewentualnego bezpłatnego dostępu do wersji elektronicznych - zgodnie z Wykazem czasopism w Załączniku 2 (w

tym 5 tytułów w cenie DDP-25% ceny katalogowej - udział w Konsorcjum SPRINGER VERLAG na zasadach

e-only, zgodnie z umową licencyjną na czasopisma). 3. Lista czasopism oraz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dostępne są bezpłatnie w wersji papierowej i elektronicznej w Bibliotece Instytutu

oraz na stronie internetowej: http://www.ibspan.waw.pl/ 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy

ramowej. 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego. 6. Zamawiający nie

dopuszcza składania ofert częściowych. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 9. 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..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.20.00.00-2, 79.98.00.00-7.
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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: Zakończenie: 31.12.2010.

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 wadium

w wysokości 3500 zł. w pieniądzu lub w formach dopuszczalnych w art. 45 ust. 4 ustawy o Prawie zamówień

publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 2004, Nr 119, poz. 177 z późniejszymi zmianami). Wadium musi być

wniesione do dnia 24 sierpnia 2009 r., do godziny 15:00. Wadium obowiązuje przez cały okres związania z ofertą.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

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

warunków: 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 2010, zgodnie z Załącznikiem 2 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)..

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 dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 70
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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) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

http://www.ibspan.waw.pl/.

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

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2009

godzina 13:00, miejsce: KANCELARIA ul. Newelska 6 01-447 Warszawa Na kopercie powinien znajdować się

napis: NIE OTWIERAĆ - Przetarg - prenumerata czasopism.

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