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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:122501-2013:TEXT:PL:HTML

PL-Warszawa: Usługi publikacji
2013/S 074-122501
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Nowogrodzka 47a, Osoba do kontaktów: Michał Potyralski,
Warszawa00-695, POLSKA. Tel.: +48 222442858. Faks: +48 222013408. E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.3.2013, 2013/S 56-092493)

Przedmiot zamówienia:
CPV:79970000, 79341000, 79822000
Usługi publikacji
Usługi reklamowe
Usługi składu
Zamiast:
W sekcji II dotyczącej przedmiotu zamówienia w pkt II.1.5):
Opracowanie edytorskie i zamieszczanie we wskazanym przez Wykonawcę ogólnopolskim wydaniu dziennika itygodnika
opiniotwórczego o zasięgu krajowym, modułowych ogłoszeń kolorowych związanych z działalnościąNarodowego
Centrum Badań i Rozwoju, tj. m.in.: ogłoszeń dotyczących konkursów, programów i innychinicjatyw realizowanych przez
NCBR oraz kolorowych artykułów sponsorowanych na temat programówwdrażanych przez NCBR (Kapitał Ludzki,
Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko, Polsko-Norweska Współpraca Badawcza).
W sekcji II dotyczącej informacji o części 2 przedmiotu zamówienia w pkt 4):
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia w dniach: 18 (od
udzielenia zamówienia)
W sekcji III dotyczącej Informacji o charakterze prawnym, finansowym i technicznym w pkt III.2.2):
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt2
ustawy Pzp (posiadanie wiedzy i doświadczenia), Wykonawcy winni wykazać się wiedzą i doświadczeniem wrealizacji
zamówienia lub wykazać wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w
postaci należytego wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lubciągłych również wykonywania należycie, co
najmniej dwóch usług w zakresie zamieszczania w prasie ozasięgu ogólnopolskim kolorowych ogłoszeń i/lub artykułów, o
wartości brutto nie mniejszej niż:
a) dla części I przedmiotu zamówienia 340.000 PLN każda;
b) dla części II przedmiotu zamówienia: 770.000 PLN każda .
Zamawiający przyjmuje, iż na każdą część przedmiotu zamówienia, Wykonawca w celu wykazania spełnianiaww.
warunku, zobowiązany jest złożyć wykaz zawierający co najmniej po dwie usługi spełniające warunekdla danej części
przedmiotu zamówienia (wszystkie wykazane usługi muszą być różne). Zamawiający niedopuszcza sumowania usług z
różnych kontraktów w celu uzyskania wartości minimalnej.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione w pkt. 6.1.2. SIWZoraz
dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1.10. SIWZ.
W przypadku usług wykonanych, Wykonawcy mają obowiązek przedstawić dokument (potwierdzający należytewykonanie
usługi) wystawiony po zakończeniu świadczenia usługi. W przypadku, gdy Wykonawcy będąpolegać na wiedzy i
doświadczeniu innego podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, opróczoświadczenia, wymienionego w pkt.
6.1.2. SIWZ, dodatkowo winni oni przedłożyć także dokumenty określone wpkt 6.3. SIWZ.
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Pod pojęciem usługi wykonywanej, Zamawiający rozumie usługę, będącą w trakcie realizacji, której zakończonaczęść –
usługa zamieszczania w prasie o zasięgu ogólnopolskim kolorowych ogłoszeń i/lub artykułów, miaławartość nie mniejszą
niż:
a) dla części I przedmiotu zamówienia 340.000 PLN;
b) dla części II przedmiotu zamówienia: 770.000 PLN.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówieniawystarczy, że
warunek określony w pkt 5.2. SIWZ spełni jeden z nich lub Wykonawcy spełnią go łącznie. Ocenaspełnienia ww. warunku
odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
W sekcji IV dotyczącej Procedury w pkt IV.2.1):
Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
Powinno być:
W sekcji II dotyczącej przedmiotu zamówienia w pkt II.1.5):
Opracowanie edytorskie i zamieszczanie we wskazanym przez Wykonawcę ogólnopolskim wydaniu dziennika itygodnika
opiniotwórczego o zasięgu krajowym, modułowych ogłoszeń kolorowych związanych z działalnościąNarodowego
Centrum Badań i Rozwoju, tj. m.in.: ogłoszeń dotyczących konkursów, programów i innychinicjatyw realizowanych przez
NCBR oraz kolorowych artykułów sponsorowanych na temat programówwdrażanych przez NCBR (Kapitał Ludzki,
Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko, Polsko-Norweska Współpraca Badawcza). Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ.
W sekcji II dotyczącej informacji o części 2 przedmiotu zamówienia w pkt 4):
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia w miesiącach: 18 (od
udzielenia zamówienia)
W sekcji III dotyczącej Informacji o charakterze prawnym, finansowym i technicznym w pkt III.2.2):
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt2
ustawy Pzp (posiadanie wiedzy i doświadczenia), Wykonawcy winni wykazać się wiedzą i doświadczeniem wrealizacji
zamówienia lub wykazać wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w
postaci należytego wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lubciągłych również wykonywania należycie, co
najmniej dwóch usług w zakresie zamieszczania w prasie ozasięgu ogólnopolskim kolorowych ogłoszeń i/lub artykułów, o
wartości brutto nie mniejszej niż:
a) dla części I przedmiotu zamówienia 220.000 PLN każda;
b) dla części II przedmiotu zamówienia: 500.000 PLN każda .
Zamawiający przyjmuje, iż na każdą część przedmiotu zamówienia, Wykonawca w celu wykazania spełnianiaww.
warunku, zobowiązany jest złożyć wykaz zawierający co najmniej po dwie usługi spełniające warunekdla danej części
przedmiotu zamówienia (wszystkie wykazane usługi muszą być różne). Zamawiający niedopuszcza sumowania usług z
różnych kontraktów w celu uzyskania wartości minimalnej.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione w pkt. 6.1.2. SIWZoraz
dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1.10. SIWZ.
W przypadku usług wykonanych, Wykonawcy mają obowiązek przedstawić dokument (potwierdzający należytewykonanie
usługi) wystawiony po zakończeniu świadczenia usługi. W przypadku, gdy Wykonawcy będąpolegać na wiedzy i
doświadczeniu innego podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, opróczoświadczenia, wymienionego w pkt.
6.1.2. SIWZ, dodatkowo winni oni przedłożyć także dokumenty określone wpkt 6.3. SIWZ.
Pod pojęciem usługi wykonywanej, Zamawiający rozumie usługę, będącą w trakcie realizacji, której zakończonaczęść –
usługa zamieszczania w prasie o zasięgu ogólnopolskim kolorowych ogłoszeń i/lub artykułów, miaławartość nie mniejszą
niż:
a) dla części I przedmiotu zamówienia 220.000 PLN;
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b) dla części II przedmiotu zamówienia: 500.000 PLN.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówieniawystarczy, że
warunek określony w pkt 5.2. SIWZ spełni jeden z nich lub Wykonawcy spełnią go łącznie. Ocenaspełnienia ww. warunku
odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
W sekcji IV dotyczącej Procedury w pkt IV.2.1):
Kryteria udzielenia zamówienia: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierować się:
Dla I części przedmiotu zamówienia:
1) Kryterium 1: „cena” o wadze 50% (zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 3 do SIWZ),
2) Kryterium 2: „czytelnictwo tytułu” o wadze 50% (zgodnie z Wynikami badania PBC za okres od maja do października
2012 r.; wskaźnik CCS).
Dla II części przedmiotu zamówienia:
1) Kryterium 1: „cena” o wadze 50% (zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 3 do SIWZ),
2) Kryterium 2: „cytowalność tytułu” o wadze 50% (zgodnie z danymi zawartymi w Rankingu najbardziej opiniotwórczych
polskich mediów w 2012 r. wg. Instytutu Monitorowania Mediów).
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Wszelkie szczegóły dotyczące postępowania znajdują się na stronie internetowaej Zamawiającego http://www.ncbr.gov.pl
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