Białystok, dn. 28.11.2019 r.
……………..……………………..
(pieczęć zamawiającego)
OBU-IV.271.47.2019
(znak sprawy)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Działając w imieniu Miasta Białystok, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, zapraszam do
złożenia ofert na wykonanie dostawy, której wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4
pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.,
poz.1843 j.t.).
1.Określenie przedmiotu zamówienia:
Prenumerata i dostawa prasy w wersji papierowej i w wersji elektronicznej w 2020 roku
kod CPV: 22200000-2 – Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny
2. Zamówienie będzie realizowane z podziałem na dwie części.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Cz. I zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest prenumerata i dostawa gazet i czasopism w formie papierowej.
Tytuły i ilości poszczególnych czasopism określone są w formularzu cenowym dla części I
zamówienia, stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu.
Wymagania Zamawiającego:
1. Dostawa prenumeraty gazet i czasopism ma się odbywać we wszystkie dni robocze do godz.
06:30, regularnie z częstotliwością ukazywania się tytułów. Dostawa czasopism (dzienników)
sobotnio-niedzielnych będzie odbywała się w poniedziałek.
2. Wykonawca dostarczy gazety i czasopisma własnym transportem na koszt i ryzyko własne i
jest zobowiązany do zabezpieczenia prasy przed niekorzystnym wpływem czynników
atmosferycznych i uszkodzeniem.
3. Miejscem dostawy prasy jest hol przy wejściu głównym w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1.
4. Strony dopuszczają korekty ilościowe zamawianych tytułów a także zamawianie nowych
tytułów nie ujętych w załącznikach w trakcie trwania umowy.
5. Warunki zapłaty za dostawę: w formie przelewu w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury.
Cz. II zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest prenumerata prasy w wersji elektronicznej. Tytuły i ilości
poszczególnych czasopism określone są w formularzu cenowym dla części II zamówienia,
stanowiącym załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu.

Wymagania Zamawiającego:
1. Usługa ma polegać na udostępnieniu użytkownikom Zamawiającego pobierania i odczytania
prasy w poniższy sposób:
a) z serwera dostawcy za pomocą przydzielonych przez Wykonawcę loginów i haseł,
b) poprzez zainstalowanie na stacjach roboczych Zamawiającego oprogramowania
aplikacyjnego.
2. Wykonawca zapewni rozwiązanie umożliwiające wydzielenie kont dostępowych dla
użytkowników Zamawiającego, którzy będą korzystali z aplikacji prasy elektronicznej.
Przekazanie loginów i haseł odbędzie się w dniu poprzedzającym rozpoczęcie „prenumeraty”.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z tytułów prasowych będących w
kolportażu Wykonawcy, dostarczanych do Zamawiającego. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą
przysługiwały żadne roszczenia. Rezygnacja dokonana będzie w formie pisemnej lub
elektronicznej.
4. Wykaz tytułów prasy w wersji elektronicznej wraz z liczbą dostępów w załączniku.
5. Przez liczbę dostępów rozumie się taką liczbę loginów użytkowników Zamawiającego, która
pozwala na równoczesne pobranie i odczytanie danego tytułu.
6. Wykonawca dostarczy i zapewni dostęp do ww. tytułów nie później niż do godziny 8.00 w
dniu wydania gazety.
7. Wykonawca zapewni w elektronicznym dostępie do prasy z poziomu użytkownika zakres
obsługi obejmujący:
1) listę tytułów oraz kalendarz umożliwiający nawigację między wydaniami;
2) nawigację pomiędzy działami w danym wydaniu;
3) przeglądanie stron przy pomocy przycisków klawiatury służących do przewijania stron,
strzałek kierunkowych lub myszki;
4) spis treści umożliwiający dostanie się do żądanego miejsca w danym wydaniu;
5) powrót do ostatnio oglądanej strony wydania;
6) zmianę oryginalnej wielkości stron do żądanej wartości procentowej w zakresie od 25% do co
najmniej 400 %;
7) drukowanie całej strony lub zaznaczonego fragmentu oraz posiadanie funkcji podglądu
wydruku i ustawień drukowania;
8) opcję wyszukiwania w obrębie czytanego wydania wraz z zaznaczeniem wyszukiwanych
fraz oraz opcję wyszukiwania zaawansowanego przeszukującego wszystkie posiadane
wydania – wyniki mają umożliwić przeskoczenie do określonej strony zawierającej
wyszukiwaną frazę;
9) opcję zapamiętywania hasła;
10) instrukcję obsługi programu.
8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oprogramowanie aplikacyjne służące do czytania
prasy w wersji elektronicznej oraz przeszkoli na swój koszt wyznaczonego przez
Zamawiającego pracownika z zakresu instalacji i obsługi aplikacji świadczącej dostęp do wydań
elektronicznych.
Wykonawca będzie dostarczał na bieżąco potrzebne aktualizacje użytkowanej aplikacji.
Wykonawca wdroży w siedzibie Zamawiającego oprogramowanie aplikacyjne do pobierania
i odczytywania prasy, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia
zapotrzebowania przez Zamawiającego.
9. Pobieranie zamówionych tytułów (tzn. pobranie całej objętości danego elektronicznego
wydania) będzie się odbywać poprzez bezpieczny, dedykowany kanał łączności wykorzystujący
istniejące łącze internetowe.
10. W przypadku awarii po stronie Zamawiającego, Wykonawca udzieli niezbędnych konsultacji
potrzebnych do ponownego uruchomienia usługi – w terminie do 4 godzin od zgłoszenia awarii
w dniu roboczym oraz 8 godzin w dni wolne od pracy przekazując niezbędne instrukcje

Zamawiającemu. Ww. usługa będzie świadczona w ramach wynagrodzenia określonego w
umowie.
11. W przypadku awarii po stronie Wykonawcy, Wykonawca usunie ją w ciągu 3 godzin w dzień
roboczy oraz w ciągu 6 godzin w dni wolne od pracy – czas będzie liczony od momentu
zgłoszenia awarii na adres poczty elektronicznej Wykonawcy. W przypadku awarii po stronie
Wykonawcy, dłuższej niż jedną dobę, Wykonawca dostarczy na prośbę Zamawiającego na adres
poczty elektronicznej wszystkie prenumerowane przez Zamawiającego tytuły wydane od dnia
wystąpienia awarii. Awaria skutkująca niedostarczeniem zamówionych tytułów będzie zgłaszana
przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego telefonicznie lub za pomocą poczty
elektronicznej na adres wskazany przez Wykonawcę.
12. Powyższe terminy w technicznie uzasadnionych przypadkach mogą zostać wydłużone za
zgodą Zamawiającego.
13. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na wniosek Zamawiającego, nie częściej niż raz w
miesiącu, raport wykorzystania dostępów dziennych poszczególnych tytułów objętych
przedmiotem zamówienia.
14. Wykonawca udzieli Zamawiającemu, na okres obowiązywania umowy oraz w ramach
wynagrodzenia określonego w umowie, licencji na korzystanie z oprogramowania
komputerowego służącego pobieraniu i odczytywaniu elektronicznych wydań prasy.
15. Strony dopuszczają korekty ilościowe zamawianych tytułów, a także zamawianie nowych
tytułów nie ujętych w załącznikach w trakcie trwania umowy.
3. Termin realizacji zamówienia:
Część I i część II zamówienia – od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
4. Kryteria wyboru: cena – 100 %.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca najniższą cenę ofertową brutto.
Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że Wykonawcy złożą oferty
o takiej samej cenie - Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert
cenowych.

5. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną
do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz.
6. Oferta winna zawierać:
 cenę ofertową brutto (uwzględniającą należny podatek VAT), za realizację dostawy
zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu).
 wypełniony formularz cenowy według załączników nr 3 i 4 do ogłoszenia.
7. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Białymstoku,
w Departamencie Obsługi Urzędu, ul. Słonimska 1, pok. nr 03, do dnia: 06.12.2019 r.
do godz. 12:00, w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą wykonawcy oraz zaadresowanej
według poniższego wzoru:
Urząd Miejski Białymstoku, Departament Obsługi Urzędu.
Oferta na
„Prenumeratę i dostawę prasy w wersji papierowej i w wersji elektronicznej
w 2020 roku”
Nie otwierać przed dniem: 06.12.2019 r. do godz. 12:00

8. Osobą do kontaktu z wykonawcami jest: Ewa Pieciukiewicz, tel. 85 869 6233, e-mail:
epieciukiewicz@um.bialystok.pl i Izabela Buczyńska, pok. nr 01, tel. 85 869 62 17, e-mail:
ibuczynska@um.bialystok.pl
9. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w ogłoszeniu
o zamówieniu lub jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem pkt
10.
10. Zamawiający w toku badania i oceny ofert wezwie wykonawców do złożenia wyjaśnień
dotyczących oferty, a w przypadku niekompletności oferty w zakresie wymaganych
dokumentów, Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia.
11. Zamawiający poprawi w treści oferty:
a) oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie,
b) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia o zamówieniu
nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, o których Zamawiający powiadomi
wykonawcę a wykonawca wyrazi na nie zgodę.
12. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu o zamówieniu i przedstawi najkorzystniejszą ofertę
w oparciu o kryteria wyboru określone w ogłoszeniu o zamówieniu, z zastrzeżeniem pkt 15.
13. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania pisemnie/faksem/drogą
elektroniczną i zamieści informację na stronie internetowej.
14. Inne postanowienia. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego
RODO, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd
Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok;
2) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul.
Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu
zawarcia umowy na podstawie złożonej oferty oraz na podstawie art. 6. ust. 1 lit. a (w
zakresie wskazanym w ofercie) w celu dokonania oceny oferty (np. kwalifikacje i
doświadczenie oferenta) lub ułatwienia kontaktu z oferentem;
4) dane osobowe mogą być ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym (np.
dostęp do informacji publicznej), a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie
zawartych umów powiązanych z przedmiotem niniejszego postępowania; administrator w
granicach przepisów prawa zapewni poszanowanie prywatności dla osób, których dane
zostały zawarte w ofercie;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa
dotyczących archiwizacji, tj. przez okres 5 lat;
6) podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować może uznaniem oferty
za nieważną, może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego oferty;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych (co nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania oraz zmianą postanowień umowy), sprzeciwu
wobec przetwarzania, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
15. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.

Z up. Prezydenta Miasta
Krzysztof Marek Karpieszuk
Sekretarz Miasta
Załączniki:






Zał. nr 1 - Formularz ofertowy
Zał. nr 2 - Projekt umowy do I cz. Ogłoszenia o zamówieniu
Zał. nr 2A - Projekt umowy do II cz. Ogłoszenia o zamówieniu
Zał. nr 3 - Formularz cenowy do I cz. Ogłoszenia o zamówieniu
Zał. nr 4 - Formularz cenowy do II cz. Ogłoszenia o zamówieniu

