
Zakład Narodowy im. Ossolińskich: „Wykonanie druku i oprawy 3 książek dla Wydawnictwa

Ossolineum.”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie

postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:
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Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, krajowy numer identyfikacyjny

930691990, ul. ul. Szewska 37 , 50-139 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel.

+48713444471, , e-mail zamowienia@znio.pl, , faks +48713448561.

Adres strony internetowej (URL): www.ossolineum.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny (proszę określić):

Fundacja

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)
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Nie

www.ossolineum.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Nie

www.ossolineum.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne

Nie

https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=76cc...

3 z 19 01.08.2017, 13:49



Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Wykonanie druku i oprawy 3 książek dla

Wydawnictwa Ossolineum.”

Numer referencyjny: DZP-262110/2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

4

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Skrócony opis:

Część 1: Specyfikacja 1. książki: Stanisław Barańczak, Odbiorca ubezwłasnowolniony Format: 140 x 220

mm po obcięciu Objętość: 544 strony Nakład: 1500 (w tym egz. obowiązkowe do bibliotek) Kolor druku:

czarny 1/1 Papier środka: Munken Pure 80 g vol. 1.13 (lub inny równoważny pod względem

następujących cech: papier niepowlekany, o jedwabiście gładkiej powierzchni i kremowym odcieniu).
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Oprawa miękka szyta nićmi i klejona ze skrzydełkami 125 mm. Papier okładki: Arctica 250 g (lub inny

karton równoważny pod względem technicznym: grubość 378 mikronów, sztywność Taber MD/CD

14,5/7,5, białość wierzchu 92%, białość spodu 91%, połysk Hunter > 45), druk niepowlekaną stroną na

zewnątrz. Kolor druku okładki 4/1 Uszlachetnienie okładki folia matowa + tłoczenie (suchy tłok, tj.

tłoczenie wklęsłe fotografii na froncie okładki, 2 prostokąty o wymiarach ok. 123 x 80 mm). Zamawiający

sam nadaje nr ISBN. Proof okładki i wydruk impozycyjny. Część 2: Specyfikacja 2. książki: Skarbiec 200

lat Ossolineum Format bloku książki: 170 x 240 mm po obcięciu Nakład 1000 egz. (w tym egz.

obowiązkowe do bibliotek) Objętość: 400 stron. Okładka: oprawa twarda szyta i klejona, grzbiet

zaokrąglony. Kapitałka bawełniana biała. Kolor druku oklejki CMYK 4+0. Uszlachetnienie okładki folia

matowa + folia błyszcząca Wyklejka druk: kolor CMYK 4+0, papier offsetowy 140 g lub inny

równoważny. Druk środka: CMYK 4+4, papier Sora Matt Plus 115 g lub inny papier równoważny.

Zamawiający sam nadaje nr ISBN. Proof okładki oraz niektórych wybranych stron wskazanych przez

Zamawiającego, a także wydruk impozycyjny. Część 3 Specyfikacja 3. książki:Polski esej literacki.

Antologia (w opracowaniu Jana Tomkowskiego) z serii BN Format: 117x163 mm po obcięciu. Nakład:

1000 egz. (w tym egz. obowiązkowe do bibliotek) Objętość: 1000 stron. Kolor środka: 1+1 (czarny)

Papier: OP Polar Bright biały 50 g (lub inny papier równoważny – niepowlekany, cienki, o wysokiej

białości i doskonałej nieprzezroczystości). Kapitałka: jednokolorowa, bawełniana, kolor bordowy

Tasiemka: jednokolorowa, bawełniana, kolor bordowy Oprawa: Typ: Twarda – szyta i klejona

Karton/tektura: 2,5-3 g. Format: okładziny wysunięte symetrycznie o 4 mm poza wkład. Grzbiet:

półokrągły Oklejka: Papier: kreda matowa biała, 100 g lub więcej. Kolor: 2+0 (czarny + PANTONE 201).

Uszlachetnianie: folia matowa Wyklejka: Papier: kreda matowa/offset, 100 g lub więcej. Kolor: apla

PANTONE 201 Zakładka (zakładka na zewnątrz książki z tyłu okładki, zaczepiona na klej, zafoliowana

razem z książką) Format : 60 x 160 mm po obcięciu Kolor 2+2 (1 PANTONE 201, 1 kolor czarny) Papier

powlekany Olin Regular Absolute White 300 g lub inny równoważny Uszlachetnienie zakładki: folia

matowa Foliowanie każdego egzemplarza książki. Zamawiający sam nadaje numer ISBN. Proof oklejki i

wydruk impozycyjny. 3.1. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp. 1) sposób dokumentowania

zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp: Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub

podwykonawcy, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy w

rozumieniu Kodeksu pracy, na cały okres realizacji zamówienia, osoby/osób, do czynności bezpośrednio

związanych z wykonywaniem dostawy. Wykonawca w tym celu przedstawi Zamawiającemu na

każdorazowe jego wezwanie dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie

umowy o pracę przynajmniej jednej osoby na daną część zamówienia, która wykona wymienione
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czynności. 2) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o

których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: W wypadku

ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby

wykonującej wskazane czynności, Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na umowę o pracę

osoby, której dotyczy uchybienie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia uchybienia.

Przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją min. 24 – max. 36 (w miesiącach) licząc od daty odbioru

końcowego (kryterium oceny ofert).

II.5) Główny kod CPV: 22100000-1

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający zamierza udzielić

zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych dostaw w zakresie odpowiadającym całości

zamówienia podstawowego i na warunkach analogicznych jak dla zamówienia podstawowego.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2017-09-18
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II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia: - dla części 1. książki S.

Barańczak, „Odbiorca ubezwłasnowolniony. Teksty o kulturze masowej i popularnej” – 04 września 2017

- dla części 2. książki „Skarbiec 200 lat Ossolineum” – 12 września 2017 - dla części 3. książki z serii BN

„Polski esej literacki. Antologia” – 18 września 2017

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM ,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie;

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Nie dotyczy

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1) zdolności techniczne: Wykonawca powinien posiadać sprzęt niezbędny do

wykonania oceny stanu technicznego, tj. Wykonawca dysponuje maszynami do oprawy twardej i

maszyną do druku w 4 kolorach, minimum B2 oraz foli arką. Wykonawcy występujący wspólnie w

postępowaniu mogą spełniać powyższy warunek łącznie. Ocena spełniania warunków udziału w

postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia. 2) zdolności zawodowe: Nie dotyczy

Wykonawcy występujący wspólnie w postępowaniu mogą spełniać powyższy warunek łącznie. Ocena

spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=76cc...

7 z 19 01.08.2017, 13:49



wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU WSTĘPNEGO

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI

UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 2) oświadczenia wykonawcy o

przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności

do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź

informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia

konkurencji w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od

zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w

terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w

ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o
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przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1

pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 1c do formularza ofertowego. Zamawiający żąda od wykonawcy,

który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp,

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1.3. Jeżeli

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentów, o których mowa w: 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z

opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w pkt 3 ppkt. 1) lit.

b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1 lit.

a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju,

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,

której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3., zastępuje się je

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone

przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu

złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma

osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę
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W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej

zamawiający żąda od wykonawcy: a) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń

technicznych dostępnego wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o

podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Oferta powinna zawierać: 1. Formularz ofertowy; 1) Załącznik nr 1a do formularza ofertowego - wzór

oświadczenia wstępnie potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu; 2) Załącznik nr 1b

do formularza ofertowego - wzór oświadczenia wstępnie potwierdzającego, spełnia warunki udziału w

postępowaniu; 3) Załącznik nr 1c do formularza ofertowego - wzór oświadczenia o przynależności lub

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, 2.

Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy/wykonawców w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:
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Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Nie

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
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W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
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IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
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Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
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Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany (wydłużenia)

terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodu wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności

wymienionych poniżej: 1) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze

nadzwyczajnym (np. klęski żywiołowej itp.) mającej bezpośredni wpływ na sposób i terminowość

wykonania zamówienia, jeżeli jej wpływ dotyczy aktualnie wykonywanych prac, 2) wstrzymania

realizacji zamówienia przez Zamawiającego, opóźnienia wykonania obowiązków wynikających z umowy

przez Zamawiającego lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

2. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do podwyższenia ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy,

które jest ustalone w określonej w ofercie i umowie kwocie stałej i niezmiennej, niezależnie od

faktycznego rozmiaru lub kosztów prac. 3. Zmiany do umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod

rygorem nieważności, poza zmianą przedstawicieli stron, o których mowa w § 7 umowy. Dla skutecznej

zmiany przedstawicieli stron wystarczy pisemne powiadomienie drugiej strony.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-08-09, godzina: 09:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:
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Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁ ĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa:STANISŁAW BARAŃCZAK, ODBIORCA UBEZWŁASNOWOLNIONY

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1:

Specyfikacja 1. książki: Stanisław Barańczak, Odbiorca ubezwłasnowolniony Format: 140 x 220 mm po

obcięciu Objętość: 544 strony Nakład: 1500 (w tym egz. obowiązkowe do bibliotek) Kolor druku: czarny 1/1

Papier środka: Munken Pure 80 g vol. 1.13 (lub inny równoważny pod względem następujących cech: papier

niepowlekany, o jedwabiście gładkiej powierzchni i kremowym odcieniu). Oprawa miękka szyta nićmi i

klejona ze skrzydełkami 125 mm. Papier okładki: Arctica 250 g (lub inny karton równoważny pod względem

technicznym: grubość 378 mikronów, sztywność Taber MD/CD 14,5/7,5, białość wierzchu 92%, białość

spodu 91%, połysk Hunter > 45), druk niepowlekaną stroną na zewnątrz. Kolor druku okładki 4/1

Uszlachetnienie okładki folia matowa + tłoczenie (suchy tłok, tj. tłoczenie wklęsłe fotografii na froncie

okładki, 2 prostokąty o wymiarach ok. 123 x 80 mm). Zamawiający sam nadaje nr ISBN. Proof okładki i

wydruk impozycyjny.
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2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22100000-1, 79800000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-04

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa:SKARBIEC 200 LAT OSSOLINEUM

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2:

Specyfikacja 2. książki: Skarbiec 200 lat Ossolineum Format bloku książki: 170 x 240 mm po obcięciu

Nakład 1000 egz. (w tym egz. obowiązkowe do bibliotek) Objętość: 400 stron. Okładka: oprawa twarda szyta

i klejona, grzbiet zaokrąglony. Kapitałka bawełniana biała. Kolor druku oklejki CMYK 4+0. Uszlachetnienie

okładki folia matowa + folia błyszcząca Wyklejka druk: kolor CMYK 4+0, papier offsetowy 140 g lub inny

równoważny. Druk środka: CMYK 4+4, papier Sora Matt Plus 115 g lub inny papier równoważny.

Zamawiający sam nadaje nr ISBN. Proof okładki oraz niektórych wybranych stron wskazanych przez

Zamawiającego, a także wydruk impozycyjny.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22100000-1, 79800000-2
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3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-12

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część

nr:
3 Nazwa:

POLSKI ESEJ LITERACKI. ANTOLOGIA (W OPRACOWANIU JANA

TOMKOWSKIEGO) Z SERII BN

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 3

Specyfikacja 3. książki: Polski esej literacki. Antologia (w opracowaniu Jana Tomkowskiego) z serii BN

Format: 117x163 mm po obcięciu. Nakład: 1000 egz. (w tym egz. obowiązkowe do bibliotek) Objętość: 1000

stron. Kolor środka: 1+1 (czarny) Papier: OP Polar Bright biały 50 g (lub inny papier równoważny –

niepowlekany, cienki, o wysokiej białości i doskonałej nieprzezroczystości). Kapitałka: jednokolorowa,

bawełniana, kolor bordowy Tasiemka: jednokolorowa, bawełniana, kolor bordowy Oprawa: Typ: Twarda –

szyta i klejona Karton/tektura: 2,5-3 g. Format: okładziny wysunięte symetrycznie o 4 mm poza wkład.

Grzbiet: półokrągły Oklejka: Papier: kreda matowa biała, 100 g lub więcej. Kolor: 2+0 (czarny + PANTONE

201). Uszlachetnianie: folia matowa Wyklejka: Papier: kreda matowa/offset, 100 g lub więcej. Kolor: apla

https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=76cc...

18 z 19 01.08.2017, 13:49



PANTONE 201 Zakładka (zakładka na zewnątrz książki z tyłu okładki, zaczepiona na klej, zafoliowana

razem z książką) Format : 60 x 160 mm po obcięciu Kolor 2+2 (1 PANTONE 201, 1 kolor czarny) Papier

powlekany Olin Regular Absolute White 300 g lub inny równoważny Uszlachetnienie zakładki: folia matowa

Foliowanie każdego egzemplarza książki. Zamawiający sam nadaje numer ISBN. Proof oklejki i wydruk

impozycyjny.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22100000-1, 79800000-2, 79800000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-18

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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