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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) 
      
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  

Prenumeratę i dostawę czasopism zagranicznych w 2009 dla Instytutu Paleobiologii 
Polskiej Akademii Nauk.  
      
Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 41  Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk 
zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
      
 1. Nazwa i adres zamawiającego: 
INSTYTUT    PALEOBIOLOGII   POLSKIEJ  AKADEMII  NAUK, 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 
     
2. Określenie trybu zamówienia: 
przetarg nieograniczony  
     
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków  
zamówienia: http://www.paleo.pan.pl/ 
       
4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o    
możliwości składania ofert częściowych:  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 
Wspólny Słownik Zamówień: CPV 22.21.20.00-9 
Główny przedmiot:    czasopisma     
 
5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych   
       
6. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2009 do 31.12.2009 r., z zastrzeżeniem 
późniejszego uzupełnienia wydawnictw, które w wyniku opóźnień redakcyjnych  ukażą się po 
terminie związania umową. 

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania    
    tych warunków: jak w SIWZ 
      
8. Informacja na temat wadium: 
    Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium 
      
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
    Nazwa kryterium  /  Waga 

     cena    80 
     organizacja dostępu elektronicznego  i liczba bezpłatnych dostępów online    20 
      



10. Miejsce i termin składania ofert: 
      siedziba zamawiającego - Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk 
      00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55, pok. 155 
      do dnia 2008-11-26, do godz. 10.oo  
      
11. Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://www.paleo.pan.pl/ 
 
12. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
     siedziba zamawiającego: Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk 
     00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55, pok. 155 
     dnia 2008-11-26 do godz. 10.3o 
                               
13. Termin związania ofertą 
Dostawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 

14. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest :              
Ewa Uchmańska tel. (22)697 88 77, e-mail: e.uchman@twarda.pan. pl 

 

 

 
____________________________________ 
            

 SIWZ 
 Wykaz czasopism (zał. Nr 1) 
 Formularz ofertowy (zał. Nr 2) 
 Formularz cenowy (zał. Nr 3) 
 Oświadczenie (zał. Nr 4) 
 Wzór umowy (zał. Nr  5) 

 

 


