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I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest: 
w zadaniu nr 1:  prenumerata i dostęp on-line do zagranicznych czasopism naukowych oraz  
w zadaniu nr 2:  prenumerata i dostawa polskich czasopism fachowych w druku  
na 2018 r. tj. w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 
3. Prenumerata i dostęp on-line w zadaniu 1 dotyczy dwóch lokalizacji CO-I tzn. przy ul Roentgena 5 
oraz przy ul. Wawelskiej 15 B w Warszawie, natomiast prenumerata w zadaniu 2 powinna być 
dostarczona do lokalizacji przy ul. Roentgena 5. 
4. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Załącznikach nr 2 i 2a do Zapytania 
ofertowego. 
5. Prenumerata dotyczy numerów aktualnych, wydawanych na bieżąco, bez embargo czasowego w 
dostępie. 
6. Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych tzn. odrębnych na poszczególne zadania. 
 
 
II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW  
1. Oferent ubiegający się o zamówienie powinien: 
a) posiadać uprawnienia do wykonania określonej czynności lub działalności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek takich uprawnień. 
b) znajdować się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i   
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
c) przedstawić referencje, że w ciągu ostatnich 3 lat wykonał minimum 3 tożsame zamówienia na 
prenumeratę czasopism zagranicznych w formie dostępu on-line (zadanie nr 1) oraz prenumeratę i 
dostawę czasopism polskich w druku (zadanie nr 2) 
 
2. Zamawiający wymaga złożenia oferty zawierającej łącznie wszystkie pozycje w poszczególnych 
zadaniach. 
 
3. W ofercie musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena. 



 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o dokumenty i 
oświadczenia, które ma dostarczyć Wykonawca. Ocena spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia. 
 
 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Okres wykonania przedmiotu zamówienia: sukcesywna realizacja prenumeraty w 2018 r. tj. 
zapewnienie dostępu on-line od pierwszego do ostatniego numeru czasopisma wydanego w ramach 
wymienionego roku (zadanie nr 1) oraz dostarczenie wszystkich numerów czasopism polskich 
wydanych w druku za 2018 r.  (zadanie nr 2). 
 
 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
Oferta powinna zawierać: 

− pieczątkę firmową, 
− datę sporządzenia, 
− adres siedziby oraz adres do korespondencji oferenta, numer telefonu, numer NIP oraz 

REGON, 
− wypełniony formularz cenowy podany w formie tabelarycznej –  (wzór w Zał. nr 2 i 2a). 

Wszelkie wyliczenia w nim zawarte tzn. cena netto, podatek VAT, cena brutto winny być 
wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

− podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta. 
 
V. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY  
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ  
SPOSOBU OCENY OFERT 
 
Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru: 
 
1. Cena oferty brutto wyliczona wg formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 2 i 2a. 
 
Cena oferty brutto - 100 % 
 
Przez kryterium "cena brutto" zamawiający rozumie określoną przez Wykonawcę ofertę  
ceny całkowitej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wyliczonego w kosztorysie  
stanowiącym Załącznik nr 2. 
Ocena w ramach kryterium Cena brutto (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego  
wzoru: 
Kc= Ccn/Cco x 100% x 100 
Gdzie 
 
Ccn- oznacza najniższą cenę zaproponowaną brutto, 
Cco- oznacza cenę brutto zaproponowaną w ofercie badanej, 
Kc- liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena. 
 
2. Spośród ważnych ofert Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która  
spełnia wszystkie wymagania określone w Zapytaniu ofertowym (Wykonawca spełni warunki  
określone w zamówieniu oraz dostarczy wypełnione dokumenty stanowiące Załączniki do Zapytania 
od 1 do 6) oraz uzyska największą liczbę punktów w ocenie końcowej. 



 
 
 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych tytułów oraz do unieważnie-
nia zapytania ofertowego bez podania przyczyn. 
 
 
 
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

1. Oferty powinny być przesłane w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty, kuriera lub 
dostarczone osobiście do Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pok. nr 009, parter, 
na adres  Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie, ul. Wawelska 15 B , 
02-034 Warszawa  do dnia 02.01.2018 r. do godz. 10.00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu. 02.01. 2018 r. o godz. 10.30. 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 
 
 
VII. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu uzupełnione następujące dokumenty i oświadczenia, które 
stanowią jednocześnie Załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego: 
 

1. Oferta – Załącznik nr 1  
2. Opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy – Załącznik nr 2 i 2a 
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  – Załącznik nr 4 
5. Wykaz dostaw – Załącznik nr 5 
6. Oświadczenie wykonawcy – Załącznik nr 6 
7. Wzory umów (do wglądu)  

 
 
 
 
VIII. DODATKOWE INFORMACJE  
Dodatkowych informacji udziela Wioletta Purc pod numerem telefonu 22 546 2019 lub 22 546 2025, 
e-mail: biblioteka@coi.waw.pl. 
 
 

 
 
 

 
 

mailto:biblioteka@coi.waw.pl

