
WZÓR OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

 

Warszawa: dostawa publikacji wytworzonej metodami poligraficznymi 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Filozofii i Socjologii PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, woj. 
mazowieckie, tel. 0-22 65 72 763, faks 0-22 826 87 33. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.ifispan.waw.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut naukowy Polskiej akademii Nauk. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa publikacji wytworzonej metodami 
poligraficznymi. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest 
wyłonienie wykonawcy na dostawę publikacji wytworzonej metodami poligraficznymi. Druk i dostawa 
pracy zbiorowej pod redakcją A. Kołakowskiego Wokół dorobku warszawskiej szkoły historii idei , ISBN 
978-83-7683-076-6. Parametry druku: Format: A5, Źródło druku: plik PDF Objętość: do 18 arkuszy 
drukarskich Nakład: 300 egz. Okładka: Oprawa: broszurowa z dwoma skrzydełkami, klejona Ilość kolorów: 
4+1 Gramatura i rodzaj kartonu: 250 g/m2 Folia: matowa, Druk: jednostronny Środki: Druk: 1+1, papier 
offset 80g/m2 wg wzoru Egzemplarz wzorcowy do wglądu u Zamawiającego 2) W ramach realizacji 
zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostawy publikacji do siedziby Zamawiającego Warszawa ul. 
Nowy Świat 72, 3) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko,. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w tryb. art. 67 ust.1 pkt 
6 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.10.00.00-1. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 



 Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane. 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie w sposób: spełnia / nie spełnia warunku, w 
oparciu o dokumenty, które mają dostarczyć wykonawcy. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie w sposób: spełnia / nie spełnia warunku, w 
oparciu o dokumenty, które mają dostarczyć wykonawcy. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie w sposób: spełnia / nie spełnia warunku, w 
oparciu o dokumenty, które mają dostarczyć wykonawcy. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie w sposób: spełnia / nie spełnia warunku, w 
oparciu o dokumenty, które mają dostarczyć wykonawcy. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie w sposób: spełnia / nie spełnia warunku, w 
oparciu o dokumenty, które mają dostarczyć wykonawcy. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE 
ART. 24 UST. 1 USTAWY 

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 
przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie; 

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć: 



 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

  

 III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie 
należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

Wypełnią i dołączą do oferty FORMULARZ OFERTOWY 

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: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1. Wykonawca, który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania umowy 
załączonej do SIWZ (załącznik nr 05 ), która stanowi jego integralną część. 2. Wszystkie zmiany w treści 
umowy wymagają zachowania formy pisemnej , w postaci skutecznego powiadomienia drugiej strony. 3. 
Zmiany nie mogą dotyczyć ceny usługi. 4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od uzyskania wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 
mu z tytułu wykonania części umowy. 5. Jeżeli wskutek okoliczności niezależnych od Stron, Strona nie 
będzie mogła wykonywać swoich obowiązków umownych w całości lub w części lub ich wykonanie 
wiązałoby się z poniesieniem nieuzasadnionych strat, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę. W takim 
przypadku Strony uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie 
rozwiązana. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w przypadku utraty grantu 
MNiSW (nr 0082/FNiTP/H11/2011) lub nieotrzymania odpowiednich środków finansowych przez organ 
dotujący przeznaczonych na cele wydawnicze. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.ifispan.waw.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Filozofii i 
Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 00-330 Warszawa ul. Nowy Świat 72 pok 231. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.11.2013 
godzina 09:30, miejsce: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 00-330 Warszawa ul. Nowy 
Świat 72 pok 231. 



IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 
Europejskiej: . 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak 

 


