ZAPYTANIE O SZACUNKOWĄ WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ
PRASY DLA NCBR W 2019 R.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), z siedzibą w Warszawie (00-695) przy
ul. Nowogrodzkiej 47a (NIP: 701-007-37-77, REGON: 141032404) planuje wszczęcie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa prasy dla Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju w roku 2019. Dla oszacowania wartości zamówienia Zamawiający zwraca
się z prośbą o udzielenie informacji na temat ceny netto i brutto.

I.

Przedmiot zamówienia:

Dostawa prasy dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w roku 2019.
II.

Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest dostawa prasy w prenumeracie na rok 2019 dla Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju. Szczegółowy wykaz prasy w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia
zawiera załącznik 1.
III.
IV.

Termin realizacji zamówienia: 02.01.2019-31.12.2019
Kryteria oceny ofert

W przyszłym postępowaniu prawdopodobnie Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się
najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert - cena 100%.
V.

Inne istotne warunki zamówienia:
Wybrany wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć prasę do siedziby Zamawiającego
(portiernia) do godz. 7:30, w następujących terminach:
a) dzienniki (prasa codzienna) – w dniu odpowiadającym dacie ich wydania, w przypadku,
gdy wydanie przypada na dzień ustawowo wolny od pracy – w najbliższym następującym
po nim dniu roboczym,
b) pozostała prasa – niezwłocznie po jej wydaniu, jednak nie później niż 5 dni od daty
wydania.

VI.

Miejsce i termin składania informacji o cenie:
Wykonawcy zainteresowani uzyskaniem zamówienia winni złożyć swoje informacje o cenie
na formularzu (skan podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy),
stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania.

Formularze należy przesłać w terminie do 13 grudnia 2018 r, do godziny 14.00,
na adres:aleksander.matuszewski@ncbr.gov.pl
Zamawiający odrzuci, nie będzie brał pod uwagę przy szacowaniu wartość, formularze
złożone po w/w terminie.

VII. Inne:
1. Złożenie zapytania, jak też otrzymanie w jego wyniku informacji o cenie nie jest
równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (nie
rodzi skutków w postaci zawarcia umowy). Zamawiający zastrzega sobie prawo
do odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny oraz możliwość negocjacji
przedstawionych warunków współpracy.
2. Niniejsze zapytanie nie stanowi podstawy do roszczeń dotyczących zawarcia umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśnień dotyczących poszczególnych pozycji
formularza.
Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego
Załączniki:
1. Wykaz zapotrzebowania na gazety

Kontakt:
Aleksander Matuszewski
Dział Administracyjno-Gospodarczy Sekcja Administracyjno - Techniczna
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
tel: +48 22 39 07 464
e-mail: aleksander.matuszewski@ncbr.gov.pl

