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BZP－3941－36／2020

ZAPYTANIE OFERToWE

Dostawa prenumeratyczasoplSmZagranicznychwroku2021doBibiiotekiGJ6wneJ

AkademiiSztukPieknychim。Jana MatejkiwKrakowie。

1．ZAMAWIAJACY

AkademibSztukPieknych

im．JanaMatejkiwKrakowie

31－157Krak6日′PIacJanaMateiki13

teiefon：＋48／12299－20－42

ZaPraSZa Pahstwa do zねZenia ofe直y w postepowaniu prowadzonym w trybie zapytania

Ofe巾OWegO ZgOdnie zInsfrukGla dokonywania zakup6wiz／ecania usfug w Akademii Szt．uk

Pieknychim．JanaMateikiwKIekowie，nadostawe，ktdreJWartOSCszacunkowa nieprzekracza

WyraZoneJWZlotychrdwnowartoScikwoty30000euro，Wy佃CZOnymZeStOSOWania przepisdw

ustawyzdnia29stycznia2004「．Prawozamdwieh publicznych（U．Dz．U．2019poz．」843ze

Zmianami）na podstawieart．4pkt8）tejZeustawy，

II。INFoRMACJE oGoLNE

l．Postepowanie jest oznaczone numerem referencyjnym：BZp－3941－36／2020°　We

wszeikich kontaktach z Zamawiaja－Cym W PrZedmiocie ninleJSZegO POStePOWania，

WykonawcywinnipowolywaCsienapodaneoznaczeniesprawy・

2．PostepowanieprowadzoneJeStWjezyku p0lskim“

3，ZamawiaJaCy ZaStrZega SObje prawo do zmiany treSci n面eJSZegO ZaPytania do uplywu

terminu skladania ofert．JeZeii zmiany beda．mogly mieCistotny wplyw przygotowanie

Oferty，Zamawiajacy przed山zy termin wyznaczony na skねdania ofert・O dokonanych

zmianach ZamawiaJaCy niezwJocznie poinformuJe ZamieszczaJaC treSC zmian na stronie

internetowejZamawiajacego，gdziezostalozamieszczonezapytanieofertowe“

4，W n面eJSZym POStePOWaniu oSwiadczenia，Wnioski，ZaWiadomieniaiinne　而Ormaqe

ZamawiajacyiWykonawcyprzekazuja．droga．elektroniczna：

III。PRZEDMIoT ZAMoWIENIA

l，Przedmiotemzamdwieniajestdostawa prenumeratyczasopiSmZagranicznychwroku

2021doBibiiotekiG＋dwnejAkademiiSztukPieknychim．］ana MatejkiwKrakowie，
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3．Zamdwienieobejmujerdwnie主wersjeoniine′OiiewydawcaoferuJejawramachprenumeraty・

zamawlaJaCVWymagaWSkazaniawformularzucenowymowskazanie′CZyWramaChprenumeraty

oferowanajestwersJaon－Iine・

4．Przedmiotzamdwienia obejmujedostawewszystkich numerdwczasopism objetych prenumerata′

datowanychna2021rok′bezwzgredunaterminopubiikowania・

与．Zamawiajacywymagadostarczaniaprzedmiotuzamdwienia－ka圭dorazowodosiedzibyB鞘oteki

GldwnejASP，ui．Smolerisk9，31－108Krakdw

6．5zczegdlowe wymaganiai obowiazki Wykonawcy dostawy prenumeraty okreSl0ne ZOStaly

wzaIaczonymdozapytaniaprojekcieumowystanowIaCymZaJaczniknr3・

7．KodyinazwywgWspdlnegoSねwnikaZamdwiehCPV‥

22212000－9－CZaSop－Sma，79980000－7－uSlugiprenumeraty

IV。TERMIN WYKoNANIAZAMoWIENIA：

W okresie od Ol。01，202l r，d031，12，202lr．z zastrzeZeniem niezwlocznego uzupehienia

…merdw datowanych na　202l wydanychJeSZCZe W rOku　2020　0「aZ POZnieJSZegO

uzupe柚enia numerdw，ktdre nominainie datowane sa na rok2021′natOmiast w wyniku

opozniehredakcyJnyChukazalysienapoczatkuroku2022°

V。WARUNKIUDZIALUW PoSTEPoWANIU：

Zamaw－aJaCyniewvznaczaszczegdlowychwarunkdwudzialuwn－nIeJSZymPOStePOWaniu・

VI。oPISSPOSoBU PRZYGoTOWANIAIZLoZENIAoFERTY：

1，WykonawcymuszaprzedstawiftreSCofertyodpowiadajacatreScizapytania“

2．Wykonawcamaprawoz†oZyとtyIkojedna．0ferte“

3，Zamawiaja。CyniedopuszczaskladaniaofenCZeSCiowych“

4，0ferta musi byC sporz的ZOna Wjezyku poIskim，na maSZyniedopisania，komputerzelub

innatnNakLiczyteinatechnika：

5，Oferta musi byC podpisana przez osobe（OSOby）reprezentujaca Wykonawce，ZgOdnie

Z ZaSadamireprezenta却　WSkazanymi we wねSciwym rejestrzelub PSObe（OSOby）

upowaznjona do reprezentowaniaWykonawcy na zewnatrzizacia．ganIa ZObow－aZah

wwysokoSci odpowiadaja．cej cenie ofe巾y“Wprzypadku ustanowienia prZeZ Wykonawce

pelnomocnika，Oryginal udzieIonegopeJnomocnictwaiubnotariainiepotwierdzonajegokopie・

Wprzypadkuwspdlnegoubieganiasieoudzieieniezamdwieniaprzezkilkuwykonawcdw－

orygina－ne pehomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty wspdlnie ubiegaJ印e Sie

o udzielenie zamdwienia，ba．dZ notariainiepotwierdzonajegokopie ZtreScipehomocnictwa



                  

 

musi jednoznacznie wynikać  zakres  umocowania  do  czynności związanych z postępowaniem  

o  udzielenie  zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty. 

6. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to 

pełnomocnictwo to musi w swej treści  jednoznacznie  wskazywać  uprawnienie do  

podpisania  oferty.  Pełnomocnictwo  to  musi  zostać  dołączone  do  oferty  i  musi  być  

złożone  w  oryginale  lub  kopii  potwierdzonej  notarialnie.  

7.  Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być opisane i parafowane 

własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania  Wykonawcy.  Podpisy wykonawcy 

na oświadczeniach i dokumentach muszą  być  złożone  w  sposób  pozwalający  zidentyfikować  

osobę  podpisującą.  Zaleca  się  opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby 

podpisującej. 

8. Oferta musi zawierać: 

a) Wypełniony i podpisany  formularz ofertowy – według  wzoru, który stanowi 

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

b) Formularz cenowy według  wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego 

c) Pełnomocnictwo w  przypadku  ustanowienia  przez  Wykonawcę  pełnomocnika lub 

w  przypadku  wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku 

wykonawców  (w tym wspólników spółki cywilnej) – składają oryginał  udzielonego 

pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi 

jednoznacznie wynikać  zakres  umocowania  do  czynności związanych  z postępowaniem                  

o  udzielenie  zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty 

(jeśli dotyczy)             

 

9. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej są jawne,                    

z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł  w odniesieniu 

do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione. Informacje zastrzeżone powinny 

być w sposób trwały oddzielone  i oznaczone jako część niejawna oferty: „Informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1913                        

). Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i 

zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym 

rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do 

korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej 

staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 
   

UWAGA: Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać, tzn. 

udowodnić, w ofercie, iż  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę przedsiębiorstwa, np. 

poprzez załączenie uzasadnienia, ewentualnie dowodów 

 

 

 

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Cena ofertowa  musi być wyrażona w złotych polskich. Cena oferty brutto winna obejmować pełny 

zakres zamówienia określony w zapytaniu ofertowym i zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz z uwzględnieniem wszelkich opłat, 

podatków, w tym obowiązującej stawki podatku VAT, zgodnej z aktualnym stanem prawnym w tym 

zakresie. 

2. Prawidłowe ustalenie stawek podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.  

3. Cena oferty musi być podana z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 

 

VIII. KRYTERIA WYBORU I TRYB DOKONYWANIA OCENY OFERT 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny tj.: 

Cena oferty brutto – znaczenie 100 % 



2，Za＿馳uZnanaZOStanieofertaznajniZszacenaofertowaspoSrdd

ofertniepodIegaJ印yChodrzuceniu・

3，JeZeiiniebedziemoZnawybraCofeHynajkorzystnieJSZeJZuWag一natO′ZeWykonawcy

zねZaofertyotakiejsamejcenie－Zamaw－aJaCyWeZWietychWykonawcdwdozねZenia

dodatkowych ofert cenowych（Oferty dodatkowe nie moga byC wyZsze od ofert

POdstaY0．WyCh）・

4，ZamawlaJaCyPOPraWiwtreSciofertyoczYWisteomy描pisarskieirachunkowe“

与．ZamawiaJafyOdrzucioferty′ktdre：

－　bedazawiera＋ybhidy，ktdreniepozwaiajanaoceneOferty′

－　ZわZaWykonawcyniespelniaJaCyWarunkdwudzia山wpostepowaniu′

－　niebedaspe柚aewYmagahokreSlonychwzapytaniuofertowymwtymtyCh′ktdre

beda．niekompietne，

－　ZOStana－ZloZonepoterm面eskねdaniaofert，

－　bedanieczyteine，

－ichzねZeniebedziestanowiloczynnieuczciwejkonkurenql・

6，Po wyborze najkorzystniejszeJ Oferty ZamawiaJaCy ZamieSci na stronie

吐tps：／／bip“asp・krakow“pL orazP－atformiezakupowejASPinformaqe o rozstrzygnieciu

POStePOWania“

重X。MIEJSCEITERMINSKLADANIAoFEFtT

Oferte naleZy∴∴∴zloiy〔　　za poSrednictwem Platformy

https：／／asp－krakow・logi喧ade・n＿e王＿WterminiedodniaO3・12・2020r・dogodzinyO9：00°

ZakupoweJ：

X。PoSTANoWIENIADoTYCZACE UMoWYIWARUNKIPLATNoScI

l，ZwyねnionYmWykonawcazostaniezawartaumowa′naWar…kachop－SanyChszczegdrowo

wewzorzeumowystanowi印ymZalaczniknrBdozapytania“

2°Wa…ki pktnoSci．opisanowewzorzeumOWyStanOWiatVmZalaqniknr3dozapytania）

zaもCZOnymdon面eJSZegOZaPytania・

1°ZamawiajacYZaStrZegam0割woSiodwoJanianiniejszegopostepowania′jego

uniewaZnienIa W CaloSciIub czeSci，takZe，pO jego zakoliczeniu，bez podania

2°W niniejszym postepPWaniu komuhikacja miedzy zamawi申CyT

a wykonawcamiodbywa sie prZy uZyciu Srodkew komunikacjielektronlCZneJt

Danedokontaktu：JlttpS：／／asEI－krakow“loqintrade〃net

B。Wykonawca moZe zadawa〔pytania do treSci Zapytania ofe巾owego za

poSrednictwemPlatformydodnia301istopada20208°dogodziny9：00°

XII。KLAUZULAINFoRMACYJNA

AkademIaSztukPieknychim．JanaMateJkiwKIakowiezsiedzibapIZyPhcuMatejkl13，3子157KIak6W（dakii”ASP

wKrakowie‘）plZetWa′Zadanezawartewoferracha／bowFWnioskachodopuszczenIedoudzia／U wpostepowaniuo

udzielenie zamdwienia pub／icznego′　dane znaidlJjace sle W pub／icznie dosfepnych reiesfIaCh（KI匂OWy Rejestr

Sadowy′Centralna Ewiden的iInbrma〔ia o Dzia初nojciGospodarcz甲RP，Kraiowy Rejestr Kamy）w ceIu

prowadzeniapostepowahoudzie／eniezam6wieniapub／icznegonapods由WIepIZepisdwustawy Zdnia29stycznia

2004r．PlaWO Zam6wieI5Pub〃cznych（tekstjedno／ity Dz・U・Z2019r・pOZ・1843）・Wgr6d tychInfbrmacTimoga

pQjawiaesiedane′kf nenagruncieRozpoIZadzeniaParIamentuEuropejskiegoiRadyUniiEuropejskIej2016／679z

dnia27kwietnIa2016r．wsprawie ochronyos6b fizycznych wzwiazkuzpIZetWarZaniem danych osobowychiw

spIaWieswobodnegopIZeph，Wutakichdanych oIlaZUChy／eniadyrektywy95／均6／WE（da／阜7：”Ogd／neRozpoIZadzenie”

／Ub”RODOつ′mafacharakterdanychosobowych・

Wjw／et厄po11ル2szegoASPwKTakowie‖h危）mLCe，Ze：

1．AdminiSfTatOIlemDanych（da匂：Administrator）jestAkademiaSztukpieknyd7　77・カnaMateikiwKakowiezsiedzIba

pIZyPbCLJMateiki13′31－157Krak6W，REGON：000275783，MP：675－00－07－570・

2，Wspr∂WaChzwiazanyd7ZFをn〝FbnaくねnymipIDSZekon由ktowatsiezm印ektoIlemOd7rOnyDanych′kontaktpisemnyza

pomocapocztytr．ヨdy功neinaadIeSAdmhistratoIl∂′e－rna〟：IOd＠asD・kIakow・D／・



3・Daneosobowe別arteWOftrZachsaprzetwirZanenapoOStawIea厄6us広軌cRODq工手pIZetWaIm厄jestniezbedne

dbwypeh7kn居ObowiazkuprawnegocjaZacegonaadh7mistmtorze・CebmpIZetWarZan居danychosobowchjestprowacfzen店

pos崎powar50U毎iehiezam6wienjapub庖neg0－

4・OdbiortaFm侮nadmyd7L噂ねC的nkowjekom匂IprZetargOVWChiLpOW訪鵬nipracomhyASPwKTakowig

atak2epodmibIyLPVaWnionedouzyskanja’たmychosobowychnapodstawieprzt半）jsdwplaVLe．

5・Pan侮na‘knebedaprzechovYyWaneprZeZOkres5居t炊ZOnyOddhklstycZn居rokunastepLOacegoporokuvwkf6Iym

Zak（訪tzonezo的bpostepo脚ieoudZiebniezamdwien居pubhcznegQ，ZaVY，匿担冶mumdvvkt6Iebedap′独力owyme

6・Fbsb由Fm侮nprawodγ・a）dt虜epudtプSWOid）的ychorazich＄PrOStOWanjaEリusunjecjahbogranic2enja

PIZetWarmja’ねnychosobowych－WSytUaGWgdypIZetWaImieodbywas／enapOds由WjeumebneiAdn／hisbratorowizgody

C）p庖enOSZen居danych旬日仰／eS／eniaspIZeCiwuwobecpIZetWarmja－Wp′2yPadkach／naWarunkad，Okrejbnych

7・I庵＝Pav7・侮npmwowniesienjaskargidboIganunad20rmgQ，gdyuznaFbn侮n”plZetWi読物所南nychosobovYyd7

制作nadotya弓CyChnalt働p′ZePisyog6hegorozporzadZenjaoochIOnieはkimyChosobowychzohk，27kwia的ja2016r

8・鵬nieplZ駁自Pj刑B／年増nadanychosobovwchjestwymog／enyStaWOWym・樹Pan侮nzobowiZZanydojthpodanja′

akonsekwenGTan／epo加か由nychosobowychbedZienlemOZNwoscocenyofiItizaIWalでiaumovw．

9・Daneudbstepnjonep′ZeZFbn旬月おnanjebedipOdk，gaかprofhbwaniu，

10・AdninjSdatordanychnjemazamiaIuPIZekaz理解浮danychosobovYyCh（わpahstwahzedego／ubo／gan脚

11・ASPwkJakowjedOkねdawsze胸starah′abyzapewniCwsze侮SID的fhyCZnektechniczneiiorganizacyme70Chlt，ny

danyd70SObowychpkedithpIZyPaCfkowymczyumyghymzn働Zenjem，PrZypadL馴埠utTata，m居na，njeLJPraWnionym

LLfawnieniem川y／⑦′ZyStaniemczydt）Sfepem′ZgOdnjezewszystklmiobow桓犯厄ymiplZePisami．

ZALACZNIKェ：

1）FormuIarzofertowy－ZaIacznikn「1

2）forヮlularzcenowy－ZataCZmknr2

3）wzorumowy－Zalaczmknr3

補間車綱融

諦念喜一－


