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(pie czgc zamawiaj qcego)

oBu-rv.27r.47.2019
(znak sprawy)

OGI,OSZENIE O ZAMOWIENIU
Dzialaj4c w imieniu Miasta Bialystok, ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok, zapraszam d,o
zlohenia ofert na wykonanie dostawy, kt6rej wartoSi nie przekraczakwoty okreSlonej w art. 4
pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. IJ. z 2019 r.,
poz,1843 j.t.).
1

.OkreSlenie przedmiotu zam6wienia:

Prenumerata i dostawa prasy w wersji papierowej i w wersji elektronicznej w 2020 roku
kod CPV: 22200000-2

- Gazety, dzienniki,

czasopisma

i

magazyny

2. Z,arn6vnene bgdzie realizowane zpodnalernna dwie czElci.

Zamawiaiacv dopuszcza mo2liwosd skladania ofert czesciowych.

Cz.lzamilwienia:
Przedmiotem zam6wienia jest prenumerata i dostawa gazet i czasopism w formie papierowej.
Ty'tuly i iloSci poszczeg6lnych czasopism okreSlone s4 w formularzu cenowym dla czescf I
zam6wienia, stanowi4cymzal4cznik nr 3 do ogloszenia o zam6wieniu.
Wyrnagani a Zamawiaj4ce go

:

1' Dostawa prenumeraty gazet i czasopism ma sig odbywai we wszystkie dni robocze do godz.
06:30, regularnie z czgstotliwoSci4 ukazywania sig tytul6w. Dostawa czasopism (dziennik6w)
s obotni o -niedzielnych b gdzie o dbywala si g w ponie dzialek.
2' Wykonawca dostarczy gazety i czasopisma wlasnym transportem na koszt r ryzyko wlasne i
jest zobowiqzany do zabezpieczenia prasy przed, niekorzystnym wplyr,vem czynnik6w
atmo sferyc zny ch i uszkodzeniem.
3. Miejscem dostawy prasy jest hol przy wejSciu gl6wnym w siedzibie Urzgdu Miejskiego w
Bialymstoku przy ul. Stonimskiej 1.
4' Strony dopuszczaj4 korekty iloSciowe zamawianych tytul6w a takze zamawianie nowych
tytul6w nie ujgtych w zaNqczntkach w trakcie trwania umowy.
5. Warunki zaplaty za dostawg: w formie przelewu w ci4gu 30 dni od daty wystawienia faktury.

Cz.lI zamdwienia:
Przedmiotem zam6wienia jest prenumerata prasy w wersji elektronicznej.
poszczeg6lnych czasopism okreSlone s4 w formularzu cenowym dla czgsci
stanowi4cymzalqcznik nr 4 do ogloszenia o zam6wieniu.

Tyuty i

Ii

ilo5ci
zam6wienia,

Wymagani a Zamawiaj4ce go

:

1. Usluga ma polegai na udostgpnieniu uzytkownikom Zamawiaj4cego pobierania i odczytania
prasy w ponrlszy spos6b:
a) z serwera dostawcy za pomocq przydzielonychprzez Wykonawcg login6w i haset,
b) poprzez zainstalowanie na stacjach roboczych ZamawiajEcego oprogramowania

aplikacyjnego.
2. Wykonawcazapewnirczwi4zanie umozliwiaj4cewydzielenie kont dostgpowych dla
uzltkownik6w Zamawiaj4cego, ktlrzy bgdq korzystali z aplikacji prasy elektronicznej.
Przekazanie login6w i haset odbgdzie sig w dniu poprzedzajqcymrozpoczgcie ,,prenumeraty".
3. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z tyttil6w prasowych bgd4cych w
kolportaZu Wykonawcy, dostwczanych do Zamawiaj4cego. Z tego tytulu Wykonawcy nie bgd4
przyslugiwaly Zadne roszczenia. Rezygnacja dokonana bgdzie w formie pisemnej lub
elektronicznej.
4, Wykaz tytul6w prasy w wersji elektronicznej vnaz zliczb4 dostgp6w w zal1czniku.
5. Przez liczbg dostgp6w rozumie sig tak4 liczbg login6w u2y.tkownik6w Zamawiaj4cego,
kt6ra pozwalanar6wnoczesne pobranie i odczytanie danego tytulu.
6. Wykonawca dostuczy i zapewni dostgp do ww. tytul6w nie p6Zniej niz do godziny 8.00 w
dniu wydania gazety.
7. Wykonawca zapev{ni w elektronicznym dostgpie do prasy z poziomu uzytkownika zak,res
obslugi obejmuj4cy:
1) listg tytul6w oraz kalendanumozliwiajqcy nawigacjg migdzy wydaniami;
2) nawigacjg pomigdzy dziaLami w danym wydaniu;
3) przegl4danie stron przy pomocy przycisk6w klawiatury sluz4cych do przewijania stron,
strzalek kierunkowych lub myszki ;
4) spis treSci umoZliwiaj4cy dostanie sig do ZEdanego miejsca w danym wydaniu;
5) powr6t do ostatnio ogl4danej strony wydania;
6) zmianE oryginalnej wielkoSci stron do Z1danej wartoSci procentowej w zakresie od 25Yo do
co najmniej 400 %;
7) drukowanie calej strony lub zaznaczonego fragmentu oraz posiadanie funkcji podgl4du
wydruku i ustawiefr drukowania;
8) opcjg wyszukiwania w obrgbie czytanego wydania wraz z zaznaczeniem wyszukiwanych
fraz otaz opcjg wyszukiwania zaawansowanego przeszukuj4cego wszystkie posiadane
wydania - wyniki majq umo2liwi6 przeskoczenie do okreSlonej strony zawierajqcej
wyszukiwan1 frazE;
9) opcjg zapamiEtywania hasla;
10) instrukcjg obslugi programu.
8. Wykonawca dostarczy Zamawraj4cemu oprogramowanie aplikacyjne sluz4ce do czytania
prasy w wersji elektronicznej oraz przeszkoli na swoj koszt .vqrznaczonego przez
Zamawiaj4cego pracownika z zal<resu instalacji i obslugi aplikacji Swiadcz4cej dostgp do wydari
elektronicznych.
Wykonawca bgdzie dostarczal na bieZ4co potrzebne aktualizacje uzytkowanej aplikacji.
Wykonawcawdro?y w siedzibie Zamawiajqcego oprogramowanie aplikacyjne do pobierania
i odczytywania prasy, w terminie me dluzszymni? 3 dni robocze od daty zgloszenia
zap otr zeb owani a pr zez Z amawiq qc e go .
9. Pobierante zam6wionych tytul6w (tzn. pobranie calej objgtoSci danego elektronicznego
wydania) bgdzie sig odbywad poprzez bezpieczny, dedykowany kanal l4cznoSci
wyko rzystuj 4cy istniej 4 ce Lqcze internetowe.
10. W przypadku awarii po stronie Zarnawraj4cego, Wykonawca udzieli niezbgdnych
konsultacji potrzebnych do ponownego uruchomienia uslugi - w terminie do 4 godzin od
zgloszenia awarii w dniu roboczym oraz 8 godzin w dni wolne od pracy przekazuj4c niezbgdne

instrukcje Zamawiajqcemu. Ww. usluga bgdzie Swiadczona
okreSlonego w umowie.

w ramach wynagrodzenia

11. W przypadku awarii po stronie Wykonawcy, Wykonawca usunie jq w
ci4gu 3 godzin w
dziert rcboczy oraz w ci4gu 6 godzin w dni wolne od ptury azas bgdlie liczony od
momentu
zgloszenia awarii na adres poczty elektronicznej Wykonawcy. W przypadku
awarii po stronie
Wykonawcy, dluzszej niz jedn4 dobg, Wykonawca dostarczy nu p*<Ug Zamawialqcego
na
adres poczty elektronicznej wszystkie prenumerowane ptzez Zamawiajqcego
tyuly rvyAaie oO
dnia wyst4pienia awarii. Awaria skutkuj4ca niedostarczeniem zamowioriych tytul6w bEdzie
zglaszanaprzezwznaczonego pracownikaZamawiaj4cego telefonicznie lub
zapomoc1 poczty
elektronicznej na adres wskazany ptzez Wykonawcg.
12. Pov'rylsze terminy w technicznie uzasadnionych przypadkach mog4
zostac wydlu1one za
zgodq Zamawiajqcego.
13. Wykonawcazobowiqzuje sig dostarczyl nawniosek Zamawiajqcego, nie
czEsciej niz raz
w miesi4cu, raport wykorzystania dostgp6w dziennych poszczeg6lnyctr tytutOw objgtycir
przedmiotem zam6wienia.
14' WykonawcaudzieliZamawiaj4cemu, na okres obowiqzywania umowy orazwramach
v,rynagrodzenia okreslonego w umowie, licencji na korzysianie z oprogramowania
komputerowego sluz4cego pobieraniu i odczytywaniu eiektronicznycliwydari prasy.
15. Strony dopuszczaj4 korekty ilosciowe zamawianych tytul6w, a takze zamawianie nowych
tytul6w nie ujgtych w zalqcznikach w trakcie trwania umowv.

-

3. Termin realizacji zam6wienia:

czgs(,I i

czgsd

rI zam6wienia -

od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

4. Kryteria wyboru: cena - 100' .
Zanqkorzystniejsz4 zostanie uznanaofefia, zawierajqcanalnihszqceng oferlow4
brutto.
Jezeli nie bgdzie moLna wybrad oferty najkorzystniejszej z"uw ugi nuto,
ze Wykonawcy zto1q ofefi
o takiej samej cenie - zamawiajqcy weavie tych wit<onawc6w do
zloaeniadtdatkowych ofert
cenowych.

5. oferta musi byi napisana w jgzyku porskim i podpisana przezosobg
upowa2nion4
do reprezentowania wykonawc y na zewnqtrz.
6. Oferta winna zawierud:
ceng ofertow4 brutto (uwzglgdniaj1cq nalezny podatek VAT), za realizacjg
dostawy
zgodnie z formulanem ofertowym (zalqcznik m l do oglosze nia o zam6wieniu).

wypelniony formularz cenowy wedlug zalqczniklw nr 3 i 4 do ogloszenia.

7' Ofertq nale?y zlotyd w siedzibie Zamawiaj4cego w lJrzgdzie Miejskim w Bialymstoku"
* D.outtu-.nti. obtlugi utrqdu. ul. Sloni-rku l. pok. * 03" ai aniur.Q.6.r/l/t:i;l;;'.
do godz. 12:00, w zamknigtej kopercie oznaczonej nazwq wykonawcy
onz zaadresowanei
wedtrug ponizszego wzoru:

Urzqd Miej ski Bialymstoku,

Departi@

Oferta na
,,Prenumeratg i dostawg prasy w wersji papierowej i w wersji elektronicznej
w 2020 roku,'

Nie otwiera(, przed,dniem: 46.,1t3rt......2019 r. do godz. 12:00

4r

8. Osob4 do kontaktu z wykonawcami jest: Ewa Pieciukiewrcz, tel. 85 869 6233, e-mail:
epieciukiewicz@um.bial)'stok.pl i lzabela Buczyriska, pok. nr 01, tel. 85 869 62 17, e-mail:
ibuczynska@ um. biallrstok.pl

9.

Zamawiaj4cy odrzuci ofeftg, kt6ra nie spetrnia wymagafr okreSlonych w ogloszeniu
o zam6wieniu lub jej treS6 nie odpowiada treSci ogloszenia o zam6wieniu, z zastrzeLeniem pkt
10.

10. Zamawiaj4cy w toku badania i oceny ofert wezwie wykonawc6w do zlohenia wyjaSnieri
dotycz4cych oferty, a w przypadku niekompletnoSci oferty w zakresie wymaganych
dokument6 w, Zanraw raj 1cy w ezwie do ich uzupelnienia.

ll.

Zamawiaj1cy poprawi w tre6ci oferty:
a) oczywiste omylki rachunkowe i pisarskie,
b) inne omylki polegajqce na niezgodnoSci oferty ztreSciq, ogloszenia o zam6wieniu
nie powoduj4ce istotnychzmian w treSci oferty, o kt6rych Zamawiaj4cy powiadomi
wykonawcg a wykonawcawyrazi na nie zgodg.

12. Zamawiajqcy udzieli zam6wienia wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ogloszeniu o zam6wieniu i przedstawi najkorzystniejszq ofertg
w oparciu o kryteria wyboru okreSlone w ogloszeniu o zam6wieniu, z zastrzeheniem pkt 15.

13, Zamawiaj1cy powiadomi wykonawc6w o wyniku postgpowania pisemnie/faksem/drog4
elektroniczn4 i zamiedci informacjg na stronie internetowej.
14. Inne postanowienia. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art, 13 i 14 rozporz1dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dma
27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku zprzetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95l46lWE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L ll9 22016 r.), zwanego
RODO, informujg, ze:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urzqd
Miejski w Bialymstoku, ul. Stronimska 1, 15-950 Biaiystok;
2) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Urzqd Miejski w Bialymstoku, ul.
Slonimska 1, 15-950 Bialystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzanebgdq na podstawie ar1. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu
zawarcia umowy na podstawie zlohonej oferty oraz na podstawie afi. 6. ust. 1 lit. a (w

zakresie wskazanym

w ofercie) w celu dokonania

oceny oferly (np. kwalifikacje i

doSwiadczenie oferenta) lub ulatwienia kontaktu z oferentem;

4)

5)
6)

7)

dane osobowe mog4 byd ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym (np.
dostgp do informacji publicznej), a takle podmiotom przetwarzaj4cym dane na podstawie
zawartych um6w powiqzanych z przedmiotem niniejszego postgpowania; administrator w
granicach przepis6w prawa zapewni poszanowanie prywatnoSci dla os6b, kt6rych dane
zostaty zawarte w ofercie;
Pani/Pana dane osobowe bgd4 przechowywane przez okres wynikaj4cy z przeptsSw prawa
dotycz4cych archiwizacji, tj. przez okres 5 lat;
podanie danych jest dobrowolne, jednakZe ich niepodanie skutkowa6 moZe uznaniem oferty
za niewahnq, moze uniemozliwil Zamawiaj4cemu dokonanie oceny spelniania warunkow
udzialu w postgpowaniu oraz zdolno3ci wykonawcy do nale?ytego wykonama zam6wienia,
co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postgpowania lub odrzucenie jego oferty;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgd4 podejmowane w spos6b
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan prawo dostgpu do danych, prawo do sprostow
ania danych (co nie moze

skutkowai zmianl.wyniku postgpowania oruz zmianq postanowieri umowy), sprzeciwu
wobec przetwarzania, ich usunigcia oraz ograniczenia prietwaruania gdy urnipu^lpan,
Le
ptzetwarzanie danych osobowych pani/pana dotyczEcych narusza prrepiry
RoDo;
e) osobie, kt6rej dane dotyczq, przyshuguje prawo do wniesienia itargi
do prezesa Urzgdu
Ochrony Danych Osobowych.
I

5'

w uzasadnionych przyp adkach

Zamawiaj qcy dopuszcza uniewaznienie po stgpowania.
TA MIASTA

9!IU\!!/!r\a

jego
wiajqcego/
r a--oJ-o

Zast gpcy/ Selcr etar za/o s oby upow aini onej

ZaNqczniki:

Zal. nr 1 - Formularz ofertowy
Z_al. nr 2 - Projekt umowy do I cz. Ogloszenia
o zam6wieniu
V4."r 24 - Projekt umowy do II cz. bgloszenia o zam6wieniu
zal. nr 3 - Formularz cenowy do r cz. ogloszenia o zam6wieniu
zal. nr 4 - Formulau cenow do rr cz. ogloszenia o zam6wieniu

