Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych
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Poznań, dn. 06/05/2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
do zamówienia nr ZDN/IAEPAN/P/5/19
Szanowni Państwo,
1. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Ośrodek Studiów Pradziejowych i
Średniowiecznych , 61-612 Poznań, ul. Rubież 46 (zwany dalej Zamawiającym lub
Wydawcą), zwraca się do Państwa Firmy z zapytaniem ofertowym (zwanym dalej w skrócie
ZO), prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego i regulaminu wewnętrznego
Zamawiającego, na dostawę publikacji naukowych.
2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej (oddzielnie dla każdej części
zamówienia), spełniającej wszystkie wymagania, w oparciu o kryteria: cena brutto – 70 %,
jakość portfolia - 30 %. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania
ofertowego bez podania przyczyn, w tym wypadku składającemu ofertę nie przysługują
żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
3. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, prosimy przesłać do godz. 13.00 dnia
16/05/2019 r., w wersji papierowej na adres: Ośrodek Studiów Pradziejowych i
Średniowiecznych Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 61-612 Poznań, ul. Rubież 46, z
dopiskiem na kopercie: „Oferta na druk publikacji naukowej, znak sprawy
ZDN/IAEPAN/P/5/19”.
4. Opis przedmiotu zamówienia, wymagania i warunki realizacji zamówienia.
4.1. Przedmiotem zamówienia jest druk złożonej publikacji wraz z oprawą i dostarczeniem
całego nakładu do siedziby Zamawiającego (wraz z ręcznym wniesieniem całego nakładu
publikacji do budynku) według poniższej specyfikacji i wymogów:

Zamówienia – ARCHEOLOGIA JAKO HUMANISTYCZNA INTERPRETACJA PRZESZŁOSCI.
Studia dedykowane Profesorowi Henrykowi Mamzerowi [ISBN]







Format: B5 (176x250 mm)
ilość stron 353 w tym 22 strony z kolorowymi ilustracjami włamanymi w tekst
nakład 150 egz.
oprawa twarda klejona, 4+0 + folia gloss lub mat
papier: kreda silk 115 g
wydruk próbny + proof okładki i stron kolorowych
2) 1 egz. próbny publikacji – wydruk próbny, proof okładek oraz stron kolorowych
Wykonawca przedstawia Zamawiającemu do zatwierdzenia przed drukiem całego
nakładu - do Ośrodka Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych Instytutu Archeologii
i Etnologii PAN w Poznaniu, ul. Rubież 45, najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania plików produkcyjnych. Wydawca w terminie 3 dni od ww. terminu
przedstawi dla Wykonawcy na piśmie (list, faks lub e-mail) swoje uwagi w stosunku do
egzemplarza próbnego, które zostaną przez Wykonawcę uwzględnione w całym
nakładzie publikacji.
3) Wydawca przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy pliki PDF tomu oraz okładki.
4) Zamówienie realizowane z materiałów własnych Wykonawcy.
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4.2. Dostarczone w ramach zamówienia publikacje musza być objęte 12 miesięcznym
bezpłatnym okresem gwarancyjnym.
4.3. Miejsce wykonania zamówienia i dostawy całego nakładu publikacji.
Miejsce dostarczenia, egzemplarza próbnego i dostawy całego nakładu publikacji:
Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych Instytutu Archeologii i Etnologii
PAN w Poznaniu, ul. Rubież 46
osobą upoważnioną do podpisywania protokołów odbiorów jest p. Joanna Sawicka – tel
668 463 003.
1) Termin dostawy będzie skonsultowany z osobą upoważnioną do realizacji zamówienia –
Joanna Sawicka – tel. 668 463 003.
4.4. Wymagania i warunki realizacji zamówienia:
1) Zamawiane publikacje Wykonawca powinien dostarczyć, sprawdzić i przekazać na
podstawie pisemnego Protokołu Zamawiającemu.
2) W razie wykrycia lub ujawnienia wad w publikacjach w czasie dostawy (przed
podpisaniem Protokołu odbioru) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej
wymiany wadliwych publikacji na wolne od wad - przed datą podpisania protokołu jego
odbioru.
3) Warunki gwarancyjne:
Termin usunięcia wady, usterki i dostarczenia publikacji bez wad w terminie nie dłuższym
niż 3 dni od dnia pisemnego zgłoszenia. Wszelkie koszty czynności gwarancyjnej, w
tym koszty transportu ponosi Dostawca.
4) Warunki płatności: przelewem do 14 dni od daty dostawy i odbioru całości nakładu
wszystkich publikacji przez Zamawiającego i otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury VAT.
5) Zamawiający nie dopuszcza dokonywania zaliczek.
6) Ceny ustalone w przetargu nie podlegają zmianie przez okres obowiązywania umowy.
7) Do oferty należy dołączyć szczegółowy opis i specyfikacje techniczne i jakościowe
dotyczące
wszystkich
elementów
oferowanego
przedmiotu
zamówienia,
potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań i wszystkich minimalnych parametrów
przedmiotu zamówienia określonych przez Zamawiającego.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Termin wykonania zamówienia:
dostawa do trzech tygodni od otrzymania plików drukarskich
7. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,
wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.
7.1. Warunkiem udziału Wykonawców w ZO jest:
a) zrealizowanie w ostatnich trzech latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie zamówień, które swoim rodzajem i wartością odpowiadają
przedmiotowi zamówienia (dostawa publikacji naukowych, których wydawcą są
instytucje – uniwersytety, instytuty PAN, Muzea, wydawcy o podobnym charakterze),
dla co najmniej 5 Zamawiających, które potwierdzą poprzez załączenie do oferty
dokumentów w postaci:
- wykazu zrealizowanych zamówień [zawierającego: rodzaj wykonanej dostawy
publikacji (tytuł, liczba stron, dziedzina), nazwa zamawiającego i wydawcy oraz ich
adresy, termin i wartość zrealizowanych zamówień],
- dokumentów potwierdzających należyte wykonanie ww. dostaw (protokoły odbioru,
faktury, referencje, itp. dokumenty).
b) przedstawienie wraz z ofertą do oceny przez Zamawiającego portfolia Wykonawcy,
składającego się z 3 publikacji, których specyfikacja techniczna (rodzaj oprawy,
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okładki, użyty papier, wykorzystanie koloru, itd.) są zbliżone w jak największym stopniu
do parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, określonych w p. 4.1. Publikacje
te, wykonane samodzielnie przez Wykonawcę (publikacje do zwrotu na podany adres
po zakończeniu przetargu), będą podlegać ocenie punktowej. W przypadku gdy
publikacja ta jest dostępna w Czytelni Biblioteki Głównej Zamawiającego (00-140
Warszawa, Al. Solidarności 105. Tel. 22 620 28 81-86, wew. 126), Wykonawca może
poinformować o tym Zamawiającego, poprzez właściwe wypełnienie Zał. do ZO –
Wykaz portfolia Wykonawcy (z podaniem imienia i nazwiska pracownika Czytelni
Biblioteki Głównej IAE PAN, który potwierdził telefonicznie lub w korespondencji e-mail,
że wskazana przez Wykonawcę publikacja jest dostępna w Czytelni Bibliotek Głównej
IAE PAN. W tym przypadku przesyłanie tej publikacji do Zamawiającego wraz z oferta
nie jest konieczne, a Zamawiający (Komisja Przetargowa) wykorzysta do oceny
portfolia Wykonawcy wskazane przez niego publikacje dostępne w w/w Czytelni.
7.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w ZO, o których mowa w punkcie
7.1., od Wykonawcy wymagane jest złożenie wraz z ofertą następujących dokumentów
i próbek (portfolio – 3 publikacji Wykonawcy do oceny przez Zamawiającego):
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
2) Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego
oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
3) Wykazu wykonanych przez Wykonawcę w ostatnich trzech latach, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zamówień, które swoim rodzajem i
wartością odpowiadają przedmiotowi zamówienia (dostawa publikacji naukowych,
których wydawcą są instytucje – uniwersytety, instytuty PAN, Muzea, wydawcy o
podobnym charakterze), dla co najmniej 5 Zamawiających, zawierającego: rodzaj
wykonanej dostawy publikacji (tytuł, liczba stron, dziedzina), nazwa zamawiającego i
wydawcy oraz ich adresy, termin i wartość zrealizowanych zamówień (wzór wykazu –
Zał. do ZO), wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających ich należyte
wykonanie (referencje, protokoły odbioru, faktury, itp. dokumenty).
4) Szczegółowy opis i specyfikacje techniczne i jakościowe dotyczące wszystkich
elementów oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzające spełnienie wszystkich
wymagań i wszystkich minimalnych parametrów przedmiotu zamówienia określonych
przez Zamawiającego.
5) Portfolio – do oceny przez Zamawiającego, składające się z 3 publikacji, których
specyfikacja techniczna (rodzaj oprawy, okładki, użyty papier, wykorzystanie koloru,
itd.) są zbliżone w jak największym stopniu do parametrów technicznych przedmiotu
zamówienia określonych w p. 4.1. Publikacje te, wykonane samodzielnie przez
Wykonawcę (publikacje do zwrotu na podany adres po zakończeniu przetargu), będą
podlegać ocenie punktowej. W przypadku gdy publikacja ta jest dostępna w Czytelni
Biblioteki Głównej IAE PAN (00-140 Warszawa, Al. Solidarności 105. Tel. 22 620 28
81-86, wew. 126), Wykonawca może poinformować o tym Zamawiającego, poprzez
właściwe wypełnienie Zał. do ZO – Wykaz portfolia Wykonawcy (z podaniem imienia i
nazwiska pracownika Czytelni Biblioteki Głównej IAE PAN, który potwierdził
telefonicznie lub w korespondencji e-mail, że wskazana przez Wykonawcę publikacja
jest dostępna w Czytelni Bibliotek Głównej IAE PAN. W tym przypadku przesyłanie tej
publikacji do Zamawiającego wraz z oferta nie jest konieczne, a Zamawiający (Komisja
Przetargowa) wykorzysta do oceny portfolia Wykonawcy wskazane przez niego
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publikacje dostępne w ww. Czytelni Biblioteki Głównej Zamawiającego.
.
8. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z RODO, tj. rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
1. Zamawiający oświadcza, że dane osobowe Wykonawcy w zakresie obejmującym imię,
nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, oraz numer rachunku bankowego będą
przetwarzane przez IAE PAN jako administratora danych osobowych, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018,
poz. 1000) zwanej dalej „Ustawą”, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
UE z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz innymi powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji zobowiązań wynikających z Umowy,
w tym realizacji płatności wynagrodzenia dla Wykonawcy.
2. Dane osobowe, o których mowa powyżej będą przetwarzane przez IAE PAN przez okres
niezbędny do archiwizacji, zgodnie z wymogami prawa
3. Dane osobowe Przyjmującego zamówienie przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
b, c, f RODO.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania
Umowy, a Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich
poprawiania, sprostowania oraz do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących
przepisów prawa, m. in. Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych
5. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do
skutecznego i prawidłowego przeprowadzenia procesu wydania publikacji, a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie udziału w procesie
publikacji w Wydawnictwie IAE PAN.
6. Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
drogą elektroniczną: iod@iaepan.edu.pl.
7. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy, w związku i w celu wykonywania Umowy,
mogą być:
a) pracownicy IAE PAN na podstawie upoważnienia;
b) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;
c) podmioty świadczące na rzecz IAE PAN, badania jakości obsługi, dochodzenia
należności, usługi prawne, analityczne;
d) operatorzy pocztowi i kurierzy;
e) operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji
płatności;
f) organy uprawnione do otrzymania danych osobowych Przyjmującego zamówienie na
podstawie przepisów prawa.
8. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie Ustawy zawartych w Umowie
dotyczących go danych osobowych
9. Projekt umowy na realizację zamówienia przedstawia załącznik do niniejszego ZO.
Z poważaniem,
Z-ca kierownika Ośrodka Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych PAN
Dr Przemysław Bobrowski
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