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Instytut Badań Systemowych  

Polskiej Akademii Nauk  
ul. Newelska 6, 01- 447 Warszawa 
zaprasza do składania wniosków  

o dopuszczenie do udziału w przetargu 
ograniczonym F-1-208-07/09  

 na: 
 

• Druk jednego rocznika czasopisma (kwartalnika), 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 poszczególnych artykułów).  

• Termin realizacji zamówienia: druk numeru do 3 tygodni od dostarczenia 
materiału . 

• Wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym wraz z 
oświadczeniem o spełnieniu warunków ustawy o zamówieniach publicznych 
należy zgłaszać w terminie do dnia 15 maja 2009 r. do godz. 9.15, w 
kancelarii Instytutu - Recepcja  (II p. tel. 0223810100; fax 0223810105) 

• Do przetargu ograniczonego zostanie zaproszonych maksymalnie dziesięciu 
oferentów  według  kolejności zgłoszeń. 

 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, zaproszeni na podstawie kolejności 
złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału, których oferta odpowiada ogólnym 
zasadom określonym w ustawie o zamówieniach publicznych (Dz.U 1998, Nr 119, 
poz. 773) oraz spełnia wymagania określone w załączonej specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i pozostałych dokumentach przetargowych.  
 Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie 
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. 
 

Pracownicy uprawnieni do kontaktów z oferentami : 
Mgr Joanna Runowska  – IBS PAN III p. pok. 334 
tel. 0223810277 
e-mail: Joanna.Runowska@ibspan.waw.pl 
Dr inż. Jan Owsiński – IBS PAN II p. pok. 212 
tel. 0223810213 
e-mail: Jan.Owsinski@ibspan.waw.pl 

       Przewodniczący Komisji Przetargowej 
 
 
               Doc .dr hab. Krzysztof Szkatuła 
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INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH 
POLSKIEJ AKADEMII NAUK 
01-447 WARSZAWA, województwo mazowieckie 
ul. NEWELSKA 6 
Tel. 0223810100 FAX: 0223810105 
NIP 525-000-86-08      REGON  0686434 
e-mail: ibs@ibspan.waw.pl 
Konto: PEKAO S.A. nr  53 1240 5918 1111 0000 4913 5291 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na  wykonanie druku 

offsetowego kwartalnika Control and Cybernetics 
rocznik 2009 (wol. 38), nr 2, 3, 4 oraz rocznik 2010 (wol.39)  nr 1 

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie druku rocznika (czterech numerów) czasopisma  w 
języku angielskim przy następujących wymaganiach:  
1. zamawiający dostarcza  materiał obejmujący całość numeru czasopisma w postaci 

wydruku komputerowego na folii w formie "lustro" lub w postaci elektronicznej; 
2. termin realizacji druku każdorazowo – maksimum  3 tygodnie od dostarczenia materiału 

numeru 
3. objętość numeru średnio 250 s.; nakład 250 egz.; format - B5; objętość nadbitki  artykułu 

średnio 20 s.; liczba nadbitek -25 szt. ;  oprawa grzbietu nadbitki papier lub płótno 
4. papier biały  kl. III; gramatura min. 80-90 
5. okładka karton (druk i kolor wg dostarczonego wzoru) laminowana zewnętrznie 
6. dostawa wydrukowanych materiałów do zamawiającego, odpowiednio zapakowanych i 

posegregowanych.  
 

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  
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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  
 

KRYTERIA OCENY OFERT  
1) cena wykonania usługi (65% ); 
2) gwarancja terminu  (10%). 
3) gwarancja jakości (20%) 
4) udział w sprzedaży czasopisma (5%) 
 
SPOSÓB WYBORU OFERTY 
1. Oferty będą oceniane przez członków Komisji Przetargowej, powołanej do przedmioto-
wego przetargu, w trakcie posiedzenia Komisji, poświęconego otwarciu i ocenie ofert.  
2.Ceny poszczególnych ofert będą rozpatrywane z dnia otwarcia. 
3. Kryteria będą punktowane w skali od 1 do 10 punktów. Liczba punktów za poszczególne 
kryteria będzie sumą ocen podanych przez członków Komisji obecnych na posiedzeniu. 
Punkty za poszczególne kryteria będą mnożone przez podane wyżej udziały procentowe i tak 
wyliczone wskaźniki będą sumowane. Suma wszystkich ocen członków Komisji 
Przetargowej uczestniczących w ocenie ofert stanowić będzie końcową ocenę danej oferty – 
proponowaną przez Komisję Przetargową. 
4. Kryterium ceny będzie oceniane proporcjonalnie do jej wysokości podanej w ofercie. 
5. Ostateczną decyzję o wyborze oferty podejmie Dyrektor Instytutu Badań Systemowych 
PAN.  

 

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 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, 
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• określenie wysokości kar umownych z tytułu niewywiązywania się z umowy lub 
niewłaściwej jej realizacji,  

 
MIEJSCE SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ: 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta przetargowa. Druk„  
w terminie do  dnia 29 maja 2009r. do godz. 12.00 
na poniższy adres: 

INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH PAN  
01-447 Warszawa, ul. Newelska 6,  
KANCELARIA – Recepcja, (II piętro, tel. 223810100) 
Otwarcie ofert przez Komisję Przetargową nastąpi w dniu 29 maja 2009 r. o godzinie 12.15 
w sali 208 Instytutu, Warszawa, ul. Newelska 6, (II piętro). 

Pracownicy uprawnieni do kontaktów z oferentami: 
Mgr Joanna RUNOWSKA, 0223810277 
Dr inż. Jan W. OWSIŃSKI  0223810213 
Informacji o przetargu udziela się w godzinach 9.00-15.00 (poniedziałek-piątek)  
 
Warszawa,  maj 2009r.  
                                                                                     Przewodniczący Komisji Przetargowej 
 
                                                                                           Doc. dr hab. Krzysztof Szkatuła 
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UMOWA WYDAWNICZA- wzór  
 

zawarta w dniu .............................pomiędzy Instytutem Badań Systemowych PAN, z siedzibą 
Warszawa, 01-447 ul. Newelska 6, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez 
Dyrektora ds. Ekonomicznych mgr Dariusza Wagnera 
 

a 
 

Firmą ......................................................................................................................................., 
reprezentowaną przez .............................................................................., zwaną dalej 
Wykonawcą, w rezultacie dokonanego przez Zleceniodawcę wyboru oferty w trybie przetargu 
ograniczonego, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, następującej treści: 
 

Przedmiot umowy 
§ 1 

 1.Przedmiotem umowy są prace związane z drukiem i oprawą kwartalnika Control and     
Cybernetics rocznik 200.. (wolumin ... - 4 numery) - nakład wyjściowy 250 egz. plus nadbitki 
autorskie wszystkich artykułów po 25 egz. każda; wyjściowa objętość jednego numeru: 250 
stron. 
  2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać samodzielnie dla Zleceniodawcy następujące 
prace: 
- odbiór materiału do druku od Zleceniodawcy 
- montaż z dostarczonych materiałów (wydruk komputerowy od Zleceniodawcy na folii w 

formie "lustro" lub w formie elektronicznej PDF: naświetlenie i wywołanie blach) 
- druk zawartości numeru [ (1+1) – czarno-biały obustronny] i okładki [ (3+1)- druk z 

pantonów] czasopisma uwzględniając nakład i nadbitki autorskie  
- foliowanie I i IV strony okładki  
- wykonanie oprawy introligatorskiej czasopisma i nadbitek 
- dostarczenie zamówionego nakładu poszczególnych numerów do Zleceniodawcy 
 

Specyfikacja techniczna 
§ 2 

− Okładka czasopisma: oprawa miękka, karton (typ Arktika,) 230-250 gr.; laminowana 
zewnętrznie 

− Zawartość środka: papier biały gr. 80 
− Środek klejony na gorąco, odpowiednie falcowanie 
− Nadbitki autorskie zszywane zeszytowo 
 

Termin wykonania prac i kary 
§ 3 

− Wykonanie poszczególnych numerów kwartalnika Zleceniodawca zamówi każdorazowo 
odrębnym pismem. W każdym zleceniu zostanie określona objętość, nakład, ilość 
nadbitek (ewentualnie zwiększona) oraz inne wytyczne istotne dla Zleceniodawcy. 

− Termin wykonania ustalono na maksimum 3 tygodnie od dnia przekazania materiałów 
przez Zleceniodawcę; najpóźniej 5 tygodni od poinformowania Wykonawcy o gotowości 
do przekazania materiału do druku przez Zleceniodawcę. 
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− W przypadku niedotrzymania terminu wykonania, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 
.... zł. za każdy dzień zwłoki. 

 
Obowiązki Stron 

§ 4 
− Zleceniodawca dostarcza materiały wyjściowe w formie "lustro", lub w formie 

elektronicznej PDF za których jakość jest odpowiedzialny. 
− W przypadku ujawnienia wad jakości w wykonanym druku lub oprawie egzemplarzy, 

Wykonawca jest obowiązany do wymiany wadliwych egzemplarzy, nie później niż 10 dni 
od daty sporządzenia protokołu odbioru. 

− Do współdziałania z Wykonawcą w imieniu Zleceniodawcy upoważniony jest dr inż. Jan 
W. Owsiński  

 
Wartość przedmiotu umowy 

§ 5 
− Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną ( tj. ...... zł za 1 egzemplarz oraz .... zł za 1 

stronę nadbitki dla ustalonej objętości, 250 stron, i nakładu, 250+25 egzemplarzy). 
− Zapłata za wykonaną usługę nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w 

terminie 14 dni od otrzymania faktury. 
− Wykonawca wyraża zgodę na zabezpieczenie wykonania niniejszej umowy w formie 

pieniężnej lub gwarancji bankowej w wysokości 5% wartości zamówienia. 
 

Postanowienia końcowe 
§ 6 

 
− Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd cywilny 

właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 
− Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy, w sytuacji gdy wykonane 

zlecenie nie będzie spełniało kryteriów jakościowych ( według załączonego wzoru).  
− W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i Ustawy o zamówieniach publicznych. 
− Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 

Zleceniodawca           Wykonawca 
 

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


