POLSKA AKADEMIA NAUK

INSTYTUT PALEOBIOLOGII
im. Romana Kozłowskiego
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa

Warszawa, 03.12.2019 r.
Zapytanie ofertowe
pn. „Prenumerata zagranicznych czasopism naukowych na rok 2020 dla Instytutu
Paleobiologii PAN”
I.

Zamawiający:
Instytut Paleobiologii PAN
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa
NIP 525 00 09 329, REGON 000 326 316

II.
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest prenumerata i dostawa zagranicznych czasopism
naukowych w roku 2020.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) dostawa obejmuje wszystkie numery zamawianych tytułów z roku 2020, bez względu
na termin opublikowania,
c) występowanie w imieniu Zamawiającego z reklamacjami dotyczącymi realizacji
prenumeraty,
d) organizacja dostępu do wersji online.
4. Warunki płatności: jednorazowo w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy.
III.
Termin wykonania zamówienia
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: sukcesywnie do siedziby Zamawiającego.
IV.
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 wraz z
formularzem cenowym - załącznik nr 2.
V.
Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, lub też dostarczona
osobiście w zamkniętej kopercie, na której należy zamieścić napis Prenumerata czasopism
zagranicznych 2020 na adres: Instytut Paleobiologii PAN, ul. Twarda 51/55, 00-818
Warszawa, pok. 155 do dnia 18.12.2019 r. do godz.12:00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zamienić lub wycofać swoją
ofertę.
4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej znajdującej się pod adresem:
www.paleo.pan.pl/pl/zamowienia_publiczne.html
VI.
Ocena ofert
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie jedynego kryterium – cena 100%

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za
pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem:
www.paleo.pan.pl/pl/zamowienia_publiczne.html
VIII. Informacje dodatkowe
1. Dodatkowych informacji udziela Żaneta Bartosińska, email: zbartosinska@twarda.pan.pl
IX.
Załączniki
1. Formularz ofertowy
2. Formularz cenowy
3. Wzór umowy na prenumeratę i dostawę czasopism zagranicznych w 2020 r.

