OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAMÓWIENIU

I.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Systematyczna dostawa prasy codziennej i czasopism fachowych w prenumeracie drukowanej
i elektronicznej w 2020 r., która się ukaże, zgodnie z wykazem zawartym w formularzu ofertowym.
II.

TERMIN REALIZACJI: od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

III.
WARUNKI REALIZACJI:
1. dostawy prasy drukowanej realizowane będą od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy) w godzinach 6.00 – 8.00 do Kancelarii Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego, 00-608 Warszawa, al. Niepodległości 188b,
2. dostarczona prasa musi być zafoliowana i musi zawierać dowód dostawy, oraz wszystkie dodatki wliczone
w cenę danego tytułu. Wykonawca odpowiada za zgodną z zamówieniem ilość dostarczonej prasy, jakość
techniczną prasy, uszkodzenia mechaniczne, zalania, odbarwienia, itp. oraz za inną zawartość znajdującą
się w opakowaniu, w tym substancje szkodliwe dla człowieka,
3. prasa krajowa drukowana i elektroniczna dostarczana będzie w dniu wydania tytułu,
4. wydania sobotnio-niedzielne oraz wydania świąteczne będą dostarczane w pierwszy dzień roboczy,
5. prasa brakująca podlega uzupełnieniu, a obciążona wadą techniczną podlega wymianie na wolną
od wad,
6. prasa elektroniczna będzie dostarczana pod adresy e-mail wskazane przez Zamawiającego
po zawarciu umowy, w formie plików pdf lub epub wygodnych do pobrania i odczytu
na monitorze komputera oraz na tablecie i/ lub telefonie i/ lub czytniku ebooków. Zamawiający
dopuszcza możliwość samodzielnego pobierania prasy na urządzenie użytkownika z serwisów
internetowych wydawców, w szczególności dla pozycji 1, 4, 7, 9, 11, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 30, 32, 33,
48, wskazanych w formularzu oferty. W takim przypadku Zamawiający zastrzega, że pobierana prasa musi
spełniać wymagania określone w zdaniu pierwszym – pliki wygodne do pobrania i odczytu, zaś
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do pobierania prasy, nie później niż do 6 stycznia
2020 r.
7. szczegółowe warunki realizacji oraz obowiązki i uprawnienia Zamawiającego i Wykonawcy zostały
określone w załączniku nr 1 do ogłoszenia – wzorze umowy.
IV.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: oferty należy przesłać pod adres e- mail: opi@opi.org.pl,
w terminie do 11 października 2019 r. do końca dnia.

V.

KRYTERIA OCENY OFERT:
80% - cena za prasę, punkty zostaną przyznane zgodnie z wzorem:
(najniższa zaoferowana cena brutto / cena brutto oferty badanej) x 80
20% - liczba dostępnych w ofercie tytułów, punkty zostaną przyznane zgodnie z wzorem:
(liczba dostępnych tytułów w badanej ofercie/ najwyższa liczba tytułów) x 20
W przypadku niedostępności któregokolwiek ze wskazanych tytułów w złożonych ofertach
dla porównania ofert wybrane zostaną tytuły dostępne u wszystkich Wykonawców, pod warunkiem złożenia
oferty na minimum połowę tytułów wskazanych w formularzu oferty, tj. minimum 24 tytuły.

VI.

Zamawiający po otrzymaniu oferty a przed podpisaniem umowy, zastrzega sobie prawo do rezygnacji z
pojedynczych tytułów, które zostały wskazane w formularzu oferty. Jednocześnie Zamawiający
zobowiązuje się do zamówienia minimum połowy tytułów wskazanych w formularzu oferty
najkorzystniejszej.

VII.

OSOBY
UPOWAŻNIONE
DO
KONTAKTU:
Paulina
Kamińska
(tel.: 22 570 14 11,
e-mail: paulina.kaminska@opi.org.pl) oraz Jolanta Politowicz-Gala (tel. 22 570 14 10, e-mail:
jolanta.politowicz@opi.org.pl).

VIII.

SPOSÓB KALKULACJI CENY: Wykonawca wskazuje w formularzu oferty cenę brutto z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku za roczną prenumeratę poszczególnych tytułów oraz łączną cenę brutto,
tj. za wszystkie oferowane tytuły. Wskazana w formularzu ofertowym cena musi uwzględniać wszystkie
koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostawy prasy.

IX.
Rażąco niska cena:
a) Jeżeli zaoferowana cena wyda się Zamawiającemu rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia
i wzbudzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny,
w szczególności w zakresie:
 oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, kosztów pracy,
których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za
pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016
r. poz. 1265);
 pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;



wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących
w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
 wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
 powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
b) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.
c) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia.
X.
Poprawianie omyłek i błędów:
Zamawiający ma prawo do poprawiania w ofercie:
a) oczywistych omyłek pisarskich,
b) oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
c) innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujących
istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
XI.
Unieważnienie postępowania:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez dokonania wyboru oferty
w sytuacjach, gdy:
 nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
 cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający
przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający zwiększy tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty;
 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;
 postępowanie obarczone będzie niemożliwą do usunięcia wadą;
2. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru oferty także wówczas, gdy zaistnieją
okoliczności inne niż w ust. 1 lub bez podawania przyczyny.
3. Zamawiający zawiadomi drogą mailową Wykonawców o zamknięciu postępowania.
XII.
KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem danych osobowych przekazanych w ramach postępowania jest Ośrodek Przetwarzania
Informacji - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (00-608), przy al. Niepodległości 188b,
wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000127372,
NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych
osobowych istnieje możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

4.

5.
6.
7.
8.

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1968) oraz postanowień „Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty
30.000 euro", wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora OPI PIB z dnia 20.09.2016 r. zmienionego
Aneksem nr 1 z dnia 17.02.2017 r.- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
Administrator danych informuje, że dane mogą być przekazywane do następujących kategorii odbiorców
świadczących na rzecz Administratora usługi: doradcze, prawne, kontrolne oraz osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
Dane osobowe w celach wskazanych powyżej przetwarzane są na podstawie przepisów prawa i będą
przechowywane przez okres 10 lat.
Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących
osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych).
Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest obowiązkowe, a obowiązek
podania danych osobowych jest wymogiem „Regulaminu udzielania zamówień publicznych
do kwoty 30.000 euro" prowadzonych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1968).

