Warszawa, dn. 31 paździenika 2006 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
INSTYTUT PALEOBIOLOGII PAN, 00-818 WARSZAWA, UL. TWARDA 51/55
http://www.paleo.pan.pl/ Tel. 697-88-50, Fax: 620-62-25, e-mail: paleo@twarda.pan .pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY (poniżej 60 000 EURO)
NA DOSTAWĘ CZASOPISM ZAGRANICZNYCH W 2007 R.
DLA INSTYTUTU PALEOBIOLOGII PAN

1. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia : SIWZ można odebrać w
siedzibie Zamawiającego – pok. 155 lub zamówić pocztą elektroniczną .
2. Opis przedmiotu zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest prenumerata drukowanych
czasopism zagranicznych dla Instytutu Paleobiologii PAN w 2007 r. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej : Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
wariantowych.
4. Nomenklatura: kod CPV 22.21.20.00-9
5. Termin wykonania : Zamówienie musi zostać wykonane w terminie: od 01.01.2007 do 31.12.2007 r.,
z zastrzeżeniem późniejszego uzupełnienia wydawnictw, które w wyniku opóźnień redakcyjnych ukażą
się po terminie związania umową.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu : W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie
wykluczeni na podstawie art. 22 i art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19,
poz. 177 z późniejszymi zmianami) oraz spełniający warunki i wymagania określone w SIWZ.
7. Informacje na temat wadium : nie jest wymagane
8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie :
Cena

85%

Organizacja dostępu elektronicznego do czasopism
objętych prenumeratą posiadających bezpłatną wersję on-line

15%

9. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. 155 w
terminie do dnia 24 listopada 2006 r. do godziny 10:30
10. Miejsce i termin otwarcia ofert : w siedzibie Zamawiającego pok. 155; dnia 24 listopada 2006 r.,
godzina 11:00
11. Termin związania ofertą : termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
12. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest :
Ewa Uchmańska tel. (22)697 88 77, e-mail: e.uchman@twarda.pan. pl

