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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 
 
 

Przedmiot zamówienia: Usługa wydawnicza polegająca na przygotowaniu i wydaniu specjalnego zeszytu 
czasopisma z publikacjami Instytutu Nawozów Sztucznych.  

 
 
 
I. Zamawiający: 
INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH 
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A 
24 - 110 Puławy 
www.ins.pulawy.pl  
alicja.stolecka@ins.pulawy.pl 
Godziny urzędowania:  poniedziałek-piątek 7:00 – 15:00 
Telefon 081 473 14 74  fax. 081 473 14 23 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia: 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień 
publicznych. 
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 

1655 z późn. zm.) zwana dalej ustawą lub Pzp. 
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w 

stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia: 
Usługa wydawnicza polegająca na przygotowaniu i wydaniu specjalnego zeszytu czasopisma z publikacjami 
Instytutu Nawozów Sztucznych.  
1. Druk specjalnego zeszytu czasopisma z publikacjami Instytutu Nawozów Sztucznych, w tym: 

a) opracowanie polonistyczne otrzymanych prac, 
b) opracowanie streszczeń w języku angielskim, zgodnie z wymogami Chemical Abstract, tłumaczenia na 

język angielski podpisów pod rysunkami i tabelami publikacji, 
c) skład i łamanie tekstu, ich opracowanie graficzne, 
d) opracowanie graficzne okładki i jej przygotowanie do druku, 
e) proces druku, 
f) oprawa. 

2. Nakład 200 egzemplarzy dla Zamawiającego.   
3. Format: 205 x 290 mm. 
4. Objętość: 80 stron + okładka, w tym 60 stron publikacje naukowe i inne Instytutu, 20 stron stałe działy 

czasopisma. 
5. Kolorowość: 

- 1+1 - 40 stron, 
- 1+3 - 40 stron, 
- 4+4 - okładka.  

6. Papier – kreda 100 g/m
2 
, okładka - karton 150 g. 

7. Oprawa klejona. 
 
 

http://www.ins.pulawy.pl/
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W celu umożliwienia Wydawcy publikacji artykułów w założonym terminie Zamawiający: 
1) Przekaże Wydawcy publikacje Instytutu (ok. 10 prac) w postaci plików elektronicznych i wydruków  

(1 egzemplarz) zgodnych z wymaganiami dla autorów Wydawnictwa oraz załączoną do umowy publikacją 
wzorcową (zał. 1.), notkami biograficznymi Autorów i ich cyfrowymi, kolorowymi fotografiami w terminie: 

 pierwsza część (około 50% całości wydania) - najpóźniej do dnia 30.09.2009; 

 druga część (pozostałe 50% wydania) - najpóźniej do dnia 15.10.2009. 
2) Przekaże Wydawcy pozostałe materiały do numeru (artykuły o Instytucie) do dnia 10 listopada 2009 r., 

reklamy i materiały promocyjne Zamawiającego do dnia 15 listopada 2009 r. 
 
8. Termin realizacji zamówienia: zakończenie procesu produkcyjnego winno nastąpić w terminie do dnia  

10 grudnia 2009 r. 
9. Wydawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby zamawiającego. 
 
Specjalny zeszyt dla Instytutu ma być wydany jako numer kolejny periodyku (najchętniej miesięcznika) 
wydawanego przez oferenta. 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
22121000-4 Wydawnictwa techniczne 
22212000-9 Czasopisma 
 
IV. Części zamówienia: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
V. Zamówienia uzupełniające: 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
 
VI. Oferty wariantowe: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
VII. Termin wykonania zamówienia: 10 grudnia 2009 r. 
 
VIII. Warunki udziału w postępowaniu: 
1. Warunki udziału w postępowaniu 
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki: 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek poosiadania takich uprawnień 
2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia 
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
5) wykażą, że wydali 1 podobne czasopismo o charakterze naukowym o dużej renomie, kolportowane w Polsce 

o zasięgu ogólnokrajowym w języku polskim. Czasopismo powinno być poświęcone chemii oraz technologii 
chemicznej oraz figurować na tzw. liście filadelfijskiej. 

 
2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne 
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 
1) wykonawców, którzy wyrządzali szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując ja nienależycie, jeżeli 

szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem 
postępowania; 

2) wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub 
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, 
że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,  

3) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 
4) wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub 

dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy,  
z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp, 

5) wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 
Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie: spełnia/nie spełnia. 
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Zamawiający odrzuca ofertę, która: 
1) jest niezgodna z ustawą;  
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z  zastrzeżeniem art. 87 ust. 2,  

pkt 3 Pzp; 
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji; 
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 

niezaproszonego do składania ofert; 
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,  

o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp; 
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
 
IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności 
oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty: 
 
Dokumenty wymagane: 
1) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ 
2) formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ 
3) oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

z wykorzystaniem wzoru -  załącznik nr 3 do SIWZ 
4) projekt umowy – załącznik nr 4 do SIWZ 
5) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

6) koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub 
licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem 

7) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub 
społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

8) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku z sekcji VIII ust. 1 pkt. 5) do SIWZ. 
 
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za 
zgodność przez osobę/osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem - za zgodność z oryginałem.  
 

 
X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami: 
Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres: 
INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH 
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A 
24 - 110 PUŁAWY 
faksem: 081 473 14 23 
lub na adres e-mail: 
alicja.stolecka@ins.pulawy.pl 
 
Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych 
warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu 
składania ofert. 
Wykonawcy i zamawiający porozumiewać się będą za pomocą telefaksu - nr 081 473 14 23. 
Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazane za pomocą telefaksu  
uważa się za złożone w terminie jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie 
potwierdzona pisemnie drogą pocztową. 

mailto:alicja.stolecka@ins.pulawy.pl
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Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 
 
XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 
Waldemar Wawer tel. 081 473 14 22 – sprawy prawo i procedura  
Alicja Stołecka  tel. 081 473 14 74 – sprawy merytoryczne  
 
XII. Wadium: 
Zamawiający  nie wymaga wniesienia wadium. 

 
XIII. Termin związania ofertą: 
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z  
upływem terminu  składania ofert. 
 
XIV. Opis przygotowania oferty: 
1. Przygotowanie oferty: 
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 
4) Oferta oraz wszystkie załączniki oraz każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty wymagają podpisu 

osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, 
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 
Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy 
dołączyć właściwe umocowanie prawne o ile nie wynika ono z ustawy lub innych dokumentów załączonych 
do oferty. 

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w 
treści niniejszej specyfikacji. 

6) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego 
wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. 

7) Poprawki w ofercie  oraz wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany muszą być naniesione 
czytelnie oraz opatrzone podpisem lub parafą osoby podpisującej ofertę. 

8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości 
dekompletacji zawartości oferty. 

9) W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów art. 11. ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z 
późn. zm.), (zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do 
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 
informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 
zachowania ich poufności), 

Wykonawca winien, w sposób nie budzący wątpliwości, zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zaleca się, aby informacje te były trwale, oddzielnie spięte i zabezpieczone 
(w osobnej kopercie dołączonej do oferty z napisem: ”Tajemnica przedsiębiorstwa – nazwa, adres wykonawcy”). 
 
Oferta winna zawierać dodatkowo: 
a) bazę dostaw wydrukowanego wydawnictwa, 
b) wzory referencyjne  min. 1 podobnego wydawnictwa o profilu naukowo-technicznym – w związku z sekcją VIII 

ust. 1 pkt 5) do SIWZ. 
 
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. 
W tym celu wykonawca złoży kolejną zamkniętą kopertę oznaczoną jak w sekcji XIV pkt. 3.1 oraz dodatkowo, 
określeniem „Zmiana” lub „Wycofanie”. 
Wykonawca nie może wycofać ofert ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu 
składania ofert. 

 
2. Oferta wspólna: 
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki: 
Wraz z ofertą winna być przedłożona kopia umowy lub inny dokument potwierdzający zawarcie konsorcjum/spółki 
cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa konsorcjum, 
nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 
Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela/partnera wiodącego. 
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Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych 
przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty. 
Przedstawiciel/wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego 
na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu – do oferty należy 
załączyć stosowne oświadczenie. 
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań. 
 
3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty: 
3.1 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie naniesionym numerem sprawy:  

 

Przetarg INS/NO-34/2009 „OFERTA- Czasopismo z publikacjami INS”.  
 w siedzibie zamawiającego: 
INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24 - 110 Puławy 
Pokój nr 156, bud. E-40 (Kancelaria), poniedziałek-piątek w godz. 7:00 – 15:00 
 
3.2 Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres siedziby 
zamawiającego: 
INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH,  Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A,24 - 110 Puławy 
Pokój nr 156, bud. E-40 (Kancelaria). 
 
XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: 
INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego  13A, 24 - 110 Puławy 
Pokój nr 155, bud. E-40 (Kancelaria), poniedziałek- piątek w godz. 7:00 – 15:00 
 
do dnia 03.09.2009 r. do godz. 12:00 
 
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia 
protestu. 
 
2. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego: 
INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH,  Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24 - 110 Puławy 
Pokój nr 155,  bud. E-40  
 
dnia 03.09.2009 r. o godz. 12:05 
 
Informujemy, że Instytut Nawozów Sztucznych nie jest miejscem publicznie dostępnym i dotarcie w wyznaczone 
miejsce otwarcia ofert wiążę się z przejściem ściśle określonej procedury sprawdzającej, dotarcie do 
wyznaczonego budynku - po otrzymaniu odpowiedniej przepustki zajmuje ok. 20 minut. 
 
3. Sesja otwarcia ofert: 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości 
kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji. Po otwarciu ofert przekazane 
zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, termin 
wykonania a także warunki płatności 
 
XVI. Opis sposobu obliczenia ceny: 
1. Cena w ofercie winna być podana dla całego jednorazowego nakładu.  
2. Cena winna uwzględniać wszelkie koszty jakie ponosi usługodawca, aż do momentu przekazania gotowego 

nakładu do odbiorcy.  
3. W ofercie należy podać cenę usługi netto oraz brutto obejmującą należny w dniu składania ofert podatek 

VAT. 
4. Cena może być tylko jedna i nie może ulegać zmianie przez okres ważności oferty. 
5. Ceny zbiorcze oferty  netto oraz brutto winny być podane w PLN cyfrowo i słownie. 
 
XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia: 
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 
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XVIII. Kryteria oceny oferty: 
1. Kryteria oceny ofert 
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób 
punktowania): 
 

Nazwa kryterium Waga 

Cena 100% 

 
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym 
ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie 
mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 
 
2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego  
 
Cena: 

 100min 
oferty

oceny
C

C
C  

  
       Coceny  – liczba punktów za kryterium „cena” 
       Cmin    – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert 
       Coferty  – cena oferty badanej 
 
 
3. Wynik 
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone 
kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością 
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość 
punktów. 
 
XIX. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego: 
1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy w terminie 

nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku – wzór umowy stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ. 
2. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej 

nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, 
Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba, że w 
postępowaniu przetargowym złożona była tylko jedna oferta lub upłynie termin związania ofertą. 

 
XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XXI. Warunki umowy: 
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia 

kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 
2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem. 
3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej Specyfikacji  

Istotnych Warunków Zamówienia oraz danych zawartych w ofercie. 
 
XXII. Środki ochrony prawnej: 
Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) przysługują środki ochrony 
prawnej określone w dziale VI tejże Ustawy. 
  
XXIII. Ogłoszenia wyników przetargu: 
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych w siedzibie i 
na stronie internetowej zamawiającego oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na stronie portalu internetowego 
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Urzędu Zamówień Publicznych. Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w 
postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej. 
 
XXIV. Postanowienia końcowe: 
Zasady udostępniania dokumentów 
Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego 
postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu 
postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 
Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

 zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po otrzymaniu pisemnego wniosku 

 zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów 

 zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty 
udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego 
urzędowania. 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks 
cywilny. 
 
XXV. Załączniki: 
Załączniki do specyfikacji: 
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 Formularz cenowy 
Załącznik Nr 3 Oświadczenie 
Załącznik Nr 4 Projekt umowy 
 
Puławy, 21.08.2009 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________ 

       Podpis osoby uprawnionej 
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INS/NO-34/09 
Załącznik nr 1 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 
Dane dotyczące wykonawcy 

Nazwa................................................................................................................... 

Siedziba................................................................................................................ 

Nr telefonu/faks..................................................................................................... 

nr NIP.................................................................................................................... 

nr REGON............................................................................................................. 

Dane dotyczące zamawiającego 
INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH 
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A 
24 - 110 Puławy 
Zobowiązania wykonawcy 
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia: Usługa wydawnicza polegająca na przygotowaniu i wydaniu 
specjalnego zeszytu czasopisma z publikacjami Instytutu Nawozów Sztucznych.  

 
cena netto...........................................................................................................zł 

(słownie: ..............................................................................................................) 

podatek VAT.......................................................................................................zł 

cena brutto......................................................................................................... zł 

(słownie: ..............................................................................................................) 

Forma płatności: zgodnie z  § 6 do umowy (załącznik nr 4 do SIWZ). 
 
Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.  
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Zastrzeżenie wykonawcy 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Inne informacje wykonawcy: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

______________________________________ 
                           (imię i nazwisko) 
podpis uprawnionych przedstawicieli  wykonawcy 

 niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty 
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INS/NO-34/09 
Załącznik nr 2 
 
 

 

FORMULARZ CENOWY 

 

Przedstawia zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia: Usługa wydawnicza polegająca na 
przygotowaniu i wydaniu specjalnego zeszytu czasopisma z publikacjami Instytutu Nawozów Sztucznych.  

 
 

 

 

Data: ....................................................................................... 

Nazwa wykonawcy: ................................................................ 

................................................................................................. 

Siedziba wykonawcy: .............................................................. 

................................................................................................. 

 
 
 
 

Przedmiot oferty Cena netto PLN Wartość VAT  Cena brutto PLN 

 
Usługa wydawnicza polegająca 

na przygotowaniu i wydaniu 
specjalnego zeszytu 

czasopisma z publikacjami 
Instytutu Nawozów Sztucznych. 

 

   

 
Wartość zamówienia z pozycji cena netto, VAT cena brutto, należy przenieść do formularza ofertowego.  
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________ 
Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
 
 
 
________________________________________________________ 
Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
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INS/NO-34/09 
Załącznik nr 3 
 

 
         

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

 
 
Przedmiot zamówienia: Usługa wydawnicza polegająca na przygotowaniu i wydaniu specjalnego zeszytu 
czasopisma z publikacjami Instytutu Nawozów Sztucznych.  

 
  
 
 
 

Data: ……………………………………………………………………………………… 

Nazwa Wykonawcy:. ……………………………………………………………….. 

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………….. 

 
Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie: 
   

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, czynności 
zgodnie z wymogami  ustawowymi; 

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję  potencjałem  techniczny i osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia; 

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
 

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające 
prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą. 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------- 
Imiona i nazwiska osób uprawnionych 
   do reprezentowania  Wykonawcy 
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INS/NO-34/09 
Załącznik nr 4 
 
 

UMOWA Nr INS/NO-34/09 

 
 
 

zawarta w dniu ..................2009 r. w Puławach pomiędzy Instytutem Nawozów Sztucznych z siedzibą  
w Puławach, 24-110 Puławy, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 A,   

reprezentowanym przez:  

 

Cezary Możeński - Dyrektor 

zwany w treści umowy Zamawiającym,  

a 

........................................... 

reprezentowanym przez: 

……………………………. 

zwanym w treści umowy Wydawcą. 

 

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Usługa 
wydawnicza polegająca na przygotowaniu i wydaniu specjalnego zeszytu czasopisma z publikacjami Instytutu 
Nawozów Sztucznych, przeprowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego, Nr sprawy INS/NO-34/2009 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2007 r. nr 223, poz.1655 z późn.zm.) została zawarta umowa następującej treści: 
 

§1 
1. Zamawiający zleca Wydawcy wydanie zeszytu specjalnego z publikacjami Instytutu Nawozów Sztucznych. 
2. Wydawca zlecenie przyjmuje i oświadcza, że wyda ten numer jako nr 12/2009. 

§2 
Zamawiający powierza Wydawcy publikacje przygotowane w Instytucie i zobowiązuje się dofinansować wydanie 
zeszytu, w którym zostaną zamieszczone te materiały, a Wydawca zobowiązuje się powierzone publikacje 
zamieścić w numerze z 12/2009 r. 

§3 
Parametry techniczne zeszytów specjalnych będących przedmiotem dofinansowania: 
format: 205 x 290 mm, objętość: 80 stron + okładka, w tym 60 stron publikacje naukowe i inne Instytutu 
(publikacje, o których mowa w §1.1), 20 stron inne stałe działy czasopisma, nakład: 200 egzemplarzy dla 
Zamawiającego, środki zeszytu: kolorowość w części dla Zamawiającego: 1+1 - 30 stron, kolorowość 1 + 3 – 30 
stron, papier kreda 100 g, okładka: kolorowość 4+4, karton 150 g, oprawa: klejona. 

§4 
W celu umożliwienia Wydawcy publikacji artykułów w założonym terminie Zamawiający: 
3) Przekaże Wydawcy publikacje Instytutu (ok. 10 prac) w postaci plików elektronicznych i wydruków  

(1 egzemplarz) zgodnych z wymaganiami dla autorów Wydawnictwa oraz załączoną do umowy publikacją 
wzorcową (zał. 1.), notkami biograficznymi Autorów i ich cyfrowymi, kolorowymi fotografiami w terminie: 

 pierwsza część (około 50% całości wydania) - najpóźniej do dnia 30.09.2009; 

 druga część (pozostałe 50% wydania) - najpóźniej do dnia 15.10.2009. 
4) Przekaże Wydawcy pozostałe materiały do numeru (artykuły o Instytucie) do dnia 10 listopada 2009 r., 

reklamy i materiały promocyjne Zamawiającego do dnia 15 listopada 2009 r. 
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§5 
1. Wydawca zobowiązuje się do: 

1) Opracowania polonistycznego otrzymanych prac, 
2) Opracowania streszczeń prac w języku angielskim, zgodnie z wymogami Chemical Abstract, tłumaczenia 

na język angielski podpisów pod rysunkami i tabelami publikacji 
3) Składu i łamania tekstów, ich opracowania graficznego, 
4) Opracowania graficznego okładki i jej przygotowanie do druku, 
5) Wydrukowania zeszytu nr 12/2009,  
6) Wykonania oprawy w/w zeszytu przy zachowaniu parametrów określonych w SIWZ i  § 3 umowy. 

2. Zakończenie procesu produkcyjnego zeszytu specjalnego i przekazanie ilości określonej w SIWZ nastąpi w 
terminie do dnia 10.12.2009 roku. Materiały Instytutu zamieszczone zostaną w numerze 12/2009 pod 
bezwzględnym warunkiem otrzymania od Zamawiającego materiałów w terminie określonym w §4 umowy. 

3. Wydawca dostarczy partię egzemplarzy numeru 12/2009 na swój koszt na adres Zamawiającego. 
 

§6 
1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wydawcy kwotę: 

Netto: ......................... zł 
VAT: .......................... zł 
Brutto: ........................ zł 
Słownie: ................................................................................... 
 
tytułem dofinansowania wykonania numeru zaliczkę w wysokości 50% należności całkowitej, tj. 
netto: .............................. zł 
VAT: ................................zł 
brutto: ............................. zł  
Słownie: .................................................................................... 
- w terminie do dnia 15.10.2009 r., 

2. Pozostałą kwotę po wydaniu zeszytu specjalnego tj. terminie 30-stu dni od daty przekazania przez Wydawcę 
stosownych dokumentów finansowych (faktura VAT). 

3. Płatność będzie realizowana poprzez przelew na konto Wydawcy  
Nr konta: .................................................................................... 

3. Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług VAT upoważnionymi do 
wystawiania i przyjmowania faktur VAT oraz posiadają następujące numery identyfikacji podatkowej (NIP): 

a) Zamawiający - Instytut Nawozów Sztucznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, 
NIP 716-000-20-98 

b) Wydawca.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 
§7 

W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego określonych w § 4 terminów przekazania Wydawcy 
materiałów do zeszytu 12/2009 Wydawca ma prawo do przesunięcia terminu wykonania tego zeszytu o czas 
opóźnienia przekazania Wydawcy materiałów do zeszytu przez Zamawiającego. 

§8 
W przypadku nie wpłacenia przez Zamawiającego zaliczki na konto Wydawcy w terminie i wysokości określonej w 
§ 6, Wydawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy. 

§9 
Z tytułu wad w wykonanym zeszycie zawinionych przez Wydawcę, Zamawiającemu służy prawo żądania zwrotu 
części wpłaconej kwoty w stopniu odpowiadającym wadzie, odstąpienia od umowy lub żądania powtórnego 
wykonania zeszytu bez wad na koszt Wydawcy. 

§10 
W przypadku niedotrzymania terminu wydania zeszytu specjalnego z winy Wydawcy, Zamawiający może: 

a) odstąpić od umowy i żądać od Wydawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% umówionej kwoty netto, 
którą to karę umowną Zamawiający potrąci z umówionego dofinansowania 

b) udzielić Wydawcy dodatkowego terminu na wykonanie zeszytu i żądać od niego kary umownej w 
wysokości 0,15% umówionej kwoty netto za każdy dzień zwłoki, którą to karę umowną Zamawiający 
potrąci z umówionego dofinansowania. 
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§11 
Zamawiający oświadcza, że posiada majątkowe prawa autorskie do wszystkich materiałów, przewidzianych do 
publikacji w zeszycie 12/2009 i prawa te - w zakresie opublikowania publikacji na łamach pisma - przenosi na 
Wydawcę, przy czym Wydawca zwolniony jest z obowiązku opłaty honorarium autorskiego za te materiały. 
Przeniesienie praw obejmuje również publikację materiałów w internecie (w Portalu Wydawnictwa). Zamawiający 
oświadcza, że posiada zgodę Autorów na opublikowanie ich wizerunków. 

§12 
Zamawiający upoważniania Wydawcę do prowadzenia akcji marketingowej w celu pozyskania ogłoszenio 
i reklamodawców do zeszytu 12/2009. Wpływy uzyskane ze sprzedaży ogłoszeń i reklam w tym zeszycie będą 
przychodem Wydawcy. 

§13 
W przypadku przekroczenia przez zeszyt zakładanej objętości 60 stron druku publikacji naukowych i innych 
artykułów Instytutu, kwota dofinansowania określona w § 6 zostanie zwiększona proporcjonalnie tj. o 1 000 zł 
netto za każdą dodatkową stronę. 

§14 
W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§15 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
 
 
 

Wydawca        Zamawiający                                                              
 


