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Nr sprawy: KN-ZZ-884/XI/LJ/2015                                        Bielsko-Biała, dn. 19.11.2015 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE 

DO SKŁADANIA OFERT  

 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,  

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30.000 euro, pn.: 

 

„Dostawa czasopism polskich na 2016 r.” 
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I. Nazwa i adres Zamawiającego 

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA w Bielsku-Białej 

43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2, 

Adres strony internetowej: www.ath.bielsko.pl 

 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie 

art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907  z późn. zm.). 

 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia.  

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa czasopism polskich na 2016 r.” obejmująca 

dostawę czasopism krajowych (dzienniki, tygodniki, miesięczniki, dwumiesięczniki, 

kwartalniki, półroczniki, roczniki) o charakterze naukowym, popularnonaukowym, 

technicznym, specjalistycznym i ogólnoinformacyjnym na 2016 rok w formie 

prenumeraty wszystkich numerów, wydanych kolejno na 2016 r., aktualnych na dzień 

dostawy, dla Biblioteki Głównej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 

oraz innych jednostek organizacyjnych ATH. 

2. Szczegółowy wykaz czasopism określony jest w Załącznikach od nr 1 do 5. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

4. Przedmiot zamówienia składa się z pięciu części: 

 I CZĘŚĆ – obejmuje czasopisma określone Załączniku nr 1 pn: „Czasopisma 

naukowe”; 

 II CZĘŚĆ - obejmuje czasopisma określone w Załączniku nr 2 pn:  „Czasopisma 

techniczne”; 

 III CZĘŚĆ - obejmuje czasopisma określone w Załączniku nr 3 pn: „Czasopisma 

naukowe”; 

 IV CZĘŚĆ - obejmuje czasopisma określone w Załączniku nr 4 pn: „Czasopisma 

naukowe, popularno-naukowe i dzienniki”; 

 V CZĘŚĆ - obejmuje czasopisma określone w Załączniku nr 5 pn: „Czasopisma 

specjalistyczne”. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem 

Podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części 

zamówienia, której wykonanie powierza podwykonawcom. 

 

 

IV. Termin wykonania zamówienia: 

1. Termin realizacji dostawy czasopism: od dnia 01.01.2016 r. do dostarczenia ostatnich 

numerów polskich czasopism opublikowanych za 2016 rok, będących przedmiotem 

zamówienia. 
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V.   Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie o wyjaśnienie treści 

zaproszenia do składania ofert. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert 

pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do Zamawiającego nie później 

niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

Zamawiający zamieści na stronie internetowej treść zapytań wraz  

z wyjaśnieniami. 

2. Do porozumiewania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest mgr inż. Lucyna 

Jakobsche, Specjalista ds. zamówień publicznych, e-mail: dzp@ad.ath.bielsko.pl.    

 

 

VI.  Termin związania ofertą. 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

 

VII. Opis sposobu przygotowania ofert: 

1. Na ofertę składają się: 

1.1.  wypełniony „Druk Oferta”; 

1.2.  wypełniony Załącznik od nr 1 i/lub do nr 5, odnośnie tych części zamówienia, 

które Wykonawca jest w stanie zrealizować w 100%. 

1.3.  pełnomocnictwo, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika; 

pełnomocnictwo musi być dołączone w formie oryginału lub poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza; 

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia. 

  3. Zamówienie składa się z pięciu części. Wykonawca może złożyć oferty częściowe – 

na jedną lub więcej części, lub na całość zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany 

wypełnić tylko te części zamówienia, które jest w stanie zrealizować w 100% 

w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona. 

4. Wszystkie pozycje czasopism określonych w Załączniku od nr 1 lub/i do nr 5 muszą być  

wycenione. 

5. Wszelkie informacje dotyczące tytułów zawieszonych lub nieukazujących się w roku 

2016 Wykonawca przekaże Zamawiającemu - nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

6. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o niemożliwości zakupu 

danego czasopisma / czasopism za rok 2016 w niniejszym postępowaniu ze względu 

na brak nakładu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu 

zamówienia o wycofane z druku pozycje czasopism. Wówczas czasopisma te nie będą 

brane pod uwagę w ocenie ofert.  

7. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i w polskiej walucie z zachowaniem formy  

pisemnej pod rygorem nieważności. 
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VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej i opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy 

kopercie należy składać w Kancelarii ATH w Bielsku-Białej, przy ul. Willowej 2, 

budynek nr B, pokój nr 31. 

 

Kopertę należy zaadresować: 

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA 

43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2 

Zapytanie ofertowe pn.:  „Dostawa czasopism polskich na 2016 r.” 

 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 03.12.2015 r. o godz. 10:00. 

3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 03.12.2015 r. o godz. 10:30 w Akademii 

Techniczno – Humanistycznej w Bielsku-Białej, przy ul. Willowej 2, budynek nr B, 

pok. nr 11.  

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda 

nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny ofert, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

5. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert lub uzupełnienia brakujących dokumentów 

wymaganych przez Zamawiającego w celu spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu bądź pełnomocnictw. 

 

 

IX. Opis sposobu obliczania ceny. 

1. W Załączniku nr 1, 2, 3 i 5 należy podać: 

 cenę brutto w [zł] - to cena (wraz z podatkiem VAT) jednego egzemplarza tytułu 

danego czasopisma pomnożona przez ilość numerów za 2016 r. i przez ilość 

egzemplarzy; 

 wartość brutto [zł] to suma cen brutto, zwana dalej wartością ofertową brutto; 

 wartość netto (bez podatku VAT) w [zł] stanowi sumę cen netto, zwana dalej 

wartością ofertową netto. 

 

2. W Załączniku nr 4 :   

a) tab. 1, 3, 4 należy podać: 

  cenę brutto w [zł] - to cena (wraz z podatkiem VAT) jednego egzemplarza tytułu 

danego czasopisma pomnożona przez ilość numerów za 2016 r. i przez ilość 

egzemplarzy; 

  wartość brutto [zł] to suma cen brutto; 

b)  tab. 2 należy podać: 

  cenę brutto w [zł] - to cena (wraz z podatkiem VAT) jednego egzemplarza tytułu 

danego czasopisma pomnożona przez ilość numerów za 2016 r. i przez ilość 

egzemplarzy; 
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c) tab. 5 („Zestawienie wartości brutto”) należy wpisać wartość brutto z tab. 1, 3, 4 oraz 

cenę brutto z tab. 2, które po dodaniu stanowią wartość ofertową brutto. 

d) wartość netto (bez podatku VAT) w [zł] stanowi sumę cen netto, zwana dalej 

wartością ofertową netto. 

3. Cena netto  - to cena (bez podatku VAT) jednego egzemplarza danego czasopisma  

pomnożona przez ilość numerów za 2016 r. i przez ilość egzemplarzy. 

4.  Suma cen netto w danym załączniku zwana jest dalej wartością ofertową netto dla danego 

załącznika.  

5. Podatek VAT zawarty w cenie brutto należy obliczyć według stanu prawnego w tym 

zakresie, obowiązującego na dzień składania ofert.  

6. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp  „jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 

od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej 

w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami.” 

7. W przypadku opisanym w ust. IX pkt. 6 niniejszego Zaproszenia Wykonawca 

w Załącznikach od nr 1 do nr 5, w kolumnie/wierszu pn. Cena brutto i Wartość brutto 

wpisze: cenę netto i wartość netto. 

8. Rozliczenia finansowe dokonywane między Zamawiającym a Wykonawcą 

dokonywane będą w polskich złotych (PLN).  

9. W „DRUKU OFERTA” należy podać wartość ofertową brutto z Załącznika od nr 1 

lub /i do nr 5.   

10. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę dla każdej części 

oddzielnie i nie może jej zmienić.  

11. Cena powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

 

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert nie odrzuconych 

na podstawie kryteriów oceny ofert. 

2. Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty będzie stosowane jedno kryterium: 

Kryterium CENA 100% 

3. Punkty przyznane w kryterium cena będą liczone wg wzoru: 

 

Cena oferty z najniższą ceną 

                                  C =   ---------------------------------------- x 100  

                  Cena oferty badanej 

 

gdzie C – liczba punktów przyznanych ofercie za cenę 

 

4. Oferta z najniższą ceną uznana zostanie za najkorzystniejszą. 
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5. W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych. 

6. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych 

niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

 

XI. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

  Do Zaproszenia dołączono Wzory Umów dla Załączników nr 1, 2, 3, 4 i 5. 

 

 

 

 

ZATWIERDZAM: 

 

  Kanclerz ATH 

                                                                    /-/ dr  Bartosz Olma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W załączeniu: 

1) Druk Oferta 

2) Załącznik nr 1 – Czasopisma naukowe 

3) Załącznik nr 2 – Czasopisma techniczne 

4) Załącznik nr 3 – Czasopisma naukowe 

5) Załącznik nr 4 – Czasopisma naukowe, popularno-naukowe i dzienniki 

6) Załącznik nr 5 – Czasopisma specjalistyczne 

7) Załącznik nr 6 – Wzór umowy dla Załącznika nr 1, 3, 4, 5 

8) Załącznik nr 7 – Wzór umowy dla Załącznika nr 2 

 

 


