Zalqcznik nr 1 do Regulaminu udzielania zam6wiefi publicznych w IBL

PAN

WNIOSEK

o wszczecie postepowania o udzielenie zam6wienia

czEsc A - WYPELNTA WNTOSKODAWCA
Wnioskodawca

L

!).

(imie i nazwisko, kom6rka organizacyjna, telefon kontaktowy, e-mail)

.. 1.:

.
Slu2ek

;

'i

:
Biblioteka Instytutu Badaf Literackich PAN
tel. 22 65 72 745
e-mail : beata.sluzek@ibl.waw.Pl
Beata
:

,

i:

:

i

2. Przedmiot zam6wienia

lszczeg6towy opis przedmiotu zam6wienia):

prenumerata czasopism polskich na rok 2O2O (zgodnie z zalEczonym wykazem)
3. gacunkowa warto66 zam6wienia olce6lonego

w plG 2:

5OO0 PLN brutto

4.

Zr5dlo finansowania:
- ffi dotacja statutowa IBL PAN;
- [ ] finansowanie zewnqtrzne (proiekt);

- [ ] ze Srodk6w unijnych;

5.

Nazwa projektu/programu finansowanego ze Srodk6w unijnych:

6. Termin realizacji zam6wienia

(w dniach lub miesiqcach od daty udzielenia zamowienia)i

sukcesywnie przez caNy 2O2O rok

7. Proponowany sklad Komisji Przetargowej

:

(dotyczy zam6wiei powy2ej kwoty 30.000 EUR netto)

1

2.
?

8.
g.

Przewidywana waluta platno6ci:

(prosze wpisa6, jezeli inna ni2 PLN)

Kryteria oceny ofert inne ni2 cena z podaniem ich wag procentowych, opisu
sposobu oceny (dotyczy zam6wieri powyzej kwoty 20.000 PLN netto):

i

kryteria na podstawie rozeznania rynku (do6wiadczenie
firmy, solidnoSt,, szybkoS6 realizacji zam6wienia i reklamacji, jako56
dotychczasowej wsp6lpracy)
7oo/o cena, 30 olo inne

JI\{"5T'YTU

t-^t^...^^
lvvr rruskodawca

-

n^l^i^\

Podpis)

1

CZESC B - WYPEI.NIA GT6WNY KSIEGOW
NADZORUJE RELIZACJE PROJEKTU

TlLUB DZTALKTORY

10. Potwierdzenie posiaaan
[?:.*J:"f il::if?
A:::i|l^o:n^ll,:::yl:"J
]::l *y-usany tyrko w przypadku zam6wieri rearizowanych
Kierownik
Kom6rki orsanizacyjnei
w tt6rej ieuriroi'uniJ"lt'p.I"'rt"p;ffiil;";;;"#
formalnym z wnioskiem projektowym)

z projekt6w;

;i6'ffffi;lr";H';!',;]""fi"*'

:

Z-ca GLOWNEGO KSIqGOWEGO

(Pod

wego)

czE6e c - wypELNrA DZTALADMTNTsTRAcvJNv
Wniosek za

wano w dniu:

,/,2 ,ae kyt c(,

Tryb postqpowania:
(przeta
wraz ze wskazaniem przedmiotu zam6wienia: dostawy, uslugi,
roboty budowlane)

Osoba realizujqca zam6wienie:

Inne:

1,r:'f'lTLtTt

t-Oi-St-ilEJ

CKICH
UK

p,"t:i. dr hdb.

utski

I

data i podpis
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do rcalizadi:
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Zalqcznik nr 7 do Regulaminu udzielania zam6wieri publicznych w IBL

PAN

ZAMAWIAJACY

Instytut Badafi Literackich Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Swiat 72
O0-33O Warszawa

NrP 5250008459
Zaproszenie do zlo2enia oferty

Zam6wienie nie jest wsp6lfinasowane ze Srodk6w Unii Europejskiej w ramach
projektu/prog ramu

I.

Jednostka organizacyjna udzielaj4ca zam6wienia:
Biblioteka Instytutu Badaf Literackich PAN

Postqpowanie o udzielenie zam6wienia prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt B ustawy
z dnia 29 stycznia 2OO4 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz,U. 22073r., poz,9O7 zpo2n.
zm.) - przedmiotem zam6wienia jest dostawa o warto5ci ponizej 3O 000 Euro.

II.

III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA

t.

Przedmiotem zam6wienia jest: dostawa w prenumeracie czasopism
polskich w roku 2O2O zgodnie z zal4czonym wykazem

2.

Wymagania:

dostawa poszczeg6lnych numer6w winna by6 dokonywana nie p6lniej ni2
w terminie tygodnia od daty ukazania siq na rynku

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

sukcesywnie w miarq ukazywania siq poszczeg6lnych numer6w przez
caly rok 2O2O

IV.

WARUNKI PTATNOSCI

przelew

V.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Ka2dy Wykonawca moze ztroLyc tylko jednq ofertq, kt6ra musi obejmowac catoSi
oferowanego przedmiotu zam6wienia.
Zaleca siq, aby wszystkie strony oferty wraz z zalqcznikami byly podpisane przez
osobq (osoby) uprawnione do skladania o6wiadczeri woli w imieniu Wykonawcy.
Wykonawca moze zastrzec najp62niej do dnia zawarcia umowy w sprawie
zam6wienia, i2 informacje zwiqzane z tym zam6wieniem stanowiq tajemnicq
przedsiqbiorstwa w rozumieniu art, 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r,
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t, j. Dz, U. 2003 Nr 153 poz. 1503 z po2n. zm.)
nie mogq by6 udostqpnione,
Oferta powinna zawiera6:
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1) dane teleadresowe firmy - numer NIP, REGON firmy,
2) proponowanE cenQ netto i brutto za realizacjq zam6wienia z uwzglqdnieniem
wszelkich koszt6w niezbqdnych do realizacji zam6wienia, w tym cenq towaru,
koszty transportu do siedziby Zamawiajqcego,
5) termin realizacji zam6wienia,
4) warunki gwarancji,
q\ termin wazno6ci oferty.

VI.
t.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA OFERT
Oferta powinna by6 przeslana za po6rednictwem poczty elektronicznej na adres
beata.sluzek@ibl,waw.pl lub dostarczona w formie pisemnej na adres :
Instytut Badafr Literackich PAN

:

Biblioteka
Nowy Swiat 72
OO-33O Warszawa
do dnia 77 paZdziernika 2O79 r.
2, Oferty zlo2one po terminie nie bqdq rozpatrywane.

VII,

OCENA OFERT

Zamawiajqcy dokona oceny waznych ofert na podstawie nastqpujqcego kryterium:

i 3O o/o inne kryteria na podstawie rozeznania rynku
(do€wiadczenie firmy, solidno6d, szybko66 realizacji zam6wienia
j a ko66 dotychcza sowej wsp6lpracy )
Cena 7O

o/o

i

reklamacji,

ZamawiajEcy udzieli zam6wienia wykonawcy, kt6rego oferta odpowiadac bqdzie
wszystkim wymaganiom okre5lonym w niniejszym ogtoszeniu i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane wyzej kryteria oceny ofert.

VIII.

INFORMACJE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiajqcy zawiadomi oferent6w

za

po5rednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.

IX.

DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Beata Sluzek pod numerem telefonu
oraz adresem e-mail : beata,sluzek@ibl,waw.pl

X.ZAL^CZNIKI

22 6572785

: Wykaz tytul6w czasopism polskich

Warszawa B oa2dziernika 2019 r.

r,,ilTYTUT|-t
I]CLSK
p;'c1f.

dr

(podpis dy
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utski

tora

wiajqcego)

Akcent
Arcana
Czas

Kultury

Dialog
Fronda

Herito
Jgzyk Polski

Karta
Kino
Konteksty
Kronos
Kultura i Spoteczefstwo
Kultura Wsp6lczesna
Kw artalnik Arty sty czny

Kwartalnik Filmowy
Kwartalnik F iloz ofi,czny
Literatur a na Swiecie
Midrasz
Nowe Ksi4zki
Odra
Pamigtnik Teatralny
Polonistyka
Poradnik Jgzykowy
P r ze glqd Hum an i sty c zny
Sztuka i F ilozofia
Teatr
Tw6rczoSi
Tygodnik Powszechny
Wyspa (2 egz.)
WiEL
Znak

