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Dot. Wniosku: Nr CRZP/26/1398/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający: 

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Rakowiecka 
4, 00-975 Warszawa), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000122099, NIP 
5250008040, Regon: 000332133, przesyła zapytanie ofertowe o wartości równej lub nie przekraczającej kwoty 
130 000 złotych na prenumeratę czasopism polskich w 2022 roku.  

2. Opis przedmiotu zamówienia: stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Miejsce realizacji zamówienia: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do 

zapytania ofertowego.
4. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
5. Wymagania dla Wykonawców:

1) doświadczenie: nie dotyczy, 
2) wymagania dot. osób:  nie dotyczy, 
3) wymagania dot. sprzętu: nie dotyczy. 

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
                                                                                                                              najniższa cena

Cena: 100%    Sposób obliczenia wartości punktowej: Cena (C) = ------------------------------------------ x 100 pkt.
                                                                                                                   cena oferty badanej
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 100 pkt.                                                                          

7. Istotne postanowienia umowy: (gwarancja, terminy, warunki odbioru i płatności, przewidywane zmiany w umowie 
oraz warunki tych zmian): stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

8. Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego należy złożyć za 
pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/pgi.

9. Oferta wraz z załącznikami winna być opatrzona: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
osobistym, podpisem zaufanym lub złożona w formie skanu podpisanego własnoręcznie przez osobę 
umocowaną.

10. Do oferty należy dołączyć:
a) dokumenty formalne Wykonawcy, takie jak: aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej w formie wydruku ze strony internetowej CEIDG (w odniesieniu do 
przedsiębiorców będących osobami fizycznymi) lub odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego (w odniesieniu do podmiotów, na które przepisy nakładają obowiązek uzyskania wpisu do tego 
rejestru), umowa konsorcjum (w przypadku Wykonawców zamierzających wspólnie realizować zlecenie). 
Zamawiający zastrzega sobie prawo samodzielnego pobrania ww. dokumentu, jeżeli może go uzyskać za 
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 346, z późn. zm.). Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania wraz z tłumaczeniem na język polski,

b) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo 
podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi 
jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres 
umocowania).

11. Termin składania ofert upływa dnia 29 listopada 2021 roku o godzinie 10:00.
12. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.
13. Zamówienia realizowane przez Zamawiającego za pośrednictwem platformy zakupowej odbywają się przy 

wykorzystaniu strony internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/pgi to znaczy, że nie są przyjmowane oferty 
składane w inny sposób niż za pośrednictwem platformy. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający 
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poinformuję Wykonawców, podając nazwę Wykonawcy, którego ofertę wybrano. Wiadomość ta zostanie 
opublikowana na platformie zakupowej w sekcji „Komunikaty”.

14. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się za pośrednictwem Platformy - formularz „Wyślij 
wiadomość do zamawiającego”, dostępny na stronie Platformy dotyczącej danego postępowania. Za datę 
przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji dokumentu przyjmuje się datę ich 
przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po 
których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

15. Zamawiający informuje, że szczegółowa instrukcja dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty  znajduje się w 
zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

16. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Anna Muszakowska tel. (22) 459-26-43, w dni robocze od 
poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00.

17. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinny zostać oznaczone i opisane jako 
„tajemnica przedsiębiorstwa”. W powyższej sytuacji należy wraz z ofertą złożyć stosowne uzasadnienie.

18. Inne informacje:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego zapytania ofertowego przed 

upływem terminu składania ofert.
2) Oferty w postępowaniu są jawne.
3) Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, poprzez 

zawiadomienie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
4) Oferta wraz z załącznikami musi być sformułowana w języku polskim, w sposób czytelny, logiczny, pisemnie 

przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Dokumenty lub 
oświadczenia sporządzone w języku obcym Wykonawca musi złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 
Podczas oceny ofert Zamawiający będzie się opierał na tekście przetłumaczonym na język polski. 
W przypadku uzyskania dokumentów, o których mowa w ust. 10 a) zapytania ofertowego w języku obcym, 
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski.

5) Wszystkie ceny będą określone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 
a wszystkie płatności będą realizowane w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Treść zapytań 
wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania a jeżeli 
zapytanie ofertowe jest udostępnione na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

7) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz uzupełniania 
żądanych dokumentów i oświadczeń. 

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych omyłek pisarskich, 
rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian. W przypadku wystąpienia omyłek 
rachunkowych, za prawidłowe Zamawiający przyjmie ceny jednostkowe netto i dokona przeliczenia oferty 
zgodnie ze sposobem wskazanym w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego (Formularz oferty). 
W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy ceną wskazaną w Formularzu oferty, a podaną na 
Platformie zakupowej, za prawidłową Zamawiający przyjmie cenę wskazaną w Formularzu oferty.  

9) Oferty złożone pod warunkiem, po terminie oraz oferty wariantowe (alternatywne) zostaną odrzucone.
10) Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie wykonał lub nienależycie wykonał inne 

zamówienie na rzecz PIG-PIB. 
11) Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, jeżeli cena oferty (lub jej istotne części składowe) 

wydaje się rażąco niska w szczególności w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości 
Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 
przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w tym złożenie dowodów, dotyczących 
wyliczenia ceny.

12) Jeżeli w postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena i nie można dokonać wyboru 
najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający ma 
prawo wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. 
Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować warunków mniej korzystnych niż w złożonych 
ofertach.

13) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w pierwszej kolejności punktowej oceny ofert na podstawie 
kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym, a następnie zbadania pod kątem spełniania wymagań 
wskazanych w zapytaniu ofertowym tylko oferty Wykonawcy, który otrzymał najwyższą liczbę punktów 
w ramach kryteriów oceny ofert. Pozostałych ofert Zamawiający może nie badać.

14) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert. 

15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego 
postępowania bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania.

16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia w przypadku nie otrzymania dwóch 
ważnych ofert. Zamawiający zastrzega sobie w takiej sytuacji prawo do powtórzenia postępowania.

19. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

-  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut 
Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, tel. (+48) 22 45 92 000, fax. tel. (+48) 22 45 92 001, email 
biuro@pgi.gov.pl;

- administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach 
ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@pgi.gov.pl lub pisemnie 
na adres siedziby PIG-PIB;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia 
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą 
prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania 
zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy PZP;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy PZP;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosownie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy 
czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do 
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także 
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia;

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

- nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

- Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym  wynikającym z 
art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku 
z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział 
w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 
RODO.

                                                                                                                      Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB 
                                                                                                                   ds. Zamówień Publicznych

                                                                                                                         Mariola Siwek
Warszawa, dnia 19.11.2021 r.
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa czasopism polskich (pkt. II Wykaz czasopism), będących 
w kolportażu Wykonawcy, w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 (jeśli nawet ukazały się przed 01.01.2022 r. lub ukażą 
się po 31.12.2022 r., ale dotyczą roku, na który została zawarta umowa).

I. Warunki prenumeraty:

1. Wykonawca zapewnia dostarczanie zamówionych tytułów pod wskazany adres: Państwowy Instytut Geologiczny - 
Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, budynek A – portiernia (wejście od ulicy Wiśniowej) oraz do 
siedzib oddziałów regionalnych Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego, 
podanych w wykazie (pkt. II Wykaz czasopism ) codziennie do godziny 6.30;

2. W przypadku niezgodności zawartości paczki z zamówieniem, Zamawiający zobowiązuje się do telefonicznego lub 
pisemnego złożenia reklamacji (pocztą elektroniczną) w dniu dostawy do godz. 11:00. Wykonawca natomiast 
zobowiązuje się do uwzględniania tej reklamacji dotyczącej czasopism - w ciągu 7 dni roboczych 
i dzienników - w dniu dostawy do godziny 14.00.
W przypadku pominięcia czasopisma, którego dostawa jest objęta umową Wykonawca zobowiązuje się do 
dostarczenia brakującego numeru w terminie 14 dni od złożenia reklamacji

II.  Wykaz czasopism - PRENUMERATA 2022

ODBIORCA:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Lp. TYTUŁ ISSN WYDAWCA Ilość egz.

1. ARCHIWISTA POLSKI - kwartalnik 1425-9893 Stowarzyszenie Archiwistów Polskich 1

2. BEZPIECZEŃSTWO PRACY I OCHRONA 
ŚRODOWISKA W GÓRNICTWIE             2081-4224 WUG 1

3. FOCUS 1234-9992 Gruner+Jahr Polska 1

4. GEODETA                1234-5202 Geodeta 1

5. GEOGRAFIA W SZKOLE  0137-7566 WSiP 1
6. GOSPODARKA WODNA       0017-2448 Sigma-NOT 1

7. INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA 0867-4299 Sigma-NOT 1

8. IT PROFESSIONAL (+ wersja elektroniczna) 2083-9588 PRESSCOM 2

9. IT W ADMINISTRACJI 1898-3227 PRESSCOM 1

10. KRUSZYWA 2082-6605 Elamed Media Group 1

11. E-LINUX MAGAZINE 1732-1263 WIEDZA I PRAKTYKA 1

12. NATIONAL GEOGRAPHIC-POL    1507-5966 G+J RBA 1

13. NOTES KONSERWATORSKI 1509-5681 Biblioteka Narodowa 1

14. SUDETY 1641-8603 Atut 1

15. ŚWIAT NAUKI            0867-6380 Prószyński Media Sp. z o.o. 1

16. WIEDZA I ŻYCIE         0137-8929 Prószyński Media Sp. z o.o. 1

17. E-WSZECHŚWIAT            0043-9592 PTPiK 1

ODBIORCA:
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Pomorski
ul. Wieniawskiego 20, 71-130 Szczecin

Lp. TYTUŁ ISSN WYDAWCA Ilość 
egz.

1. GOSPODARKA WODNA       0017-2448 Sigma-NOT 1
2. INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA         0867-4299 Sigma-NOT 1

ODBIORCA:
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Geologii Morza
ul. Kościerska 5, 80-328 Gdańsk

Lp. TYTUŁ ISSN WYDAWCA Ilość 
egz.

1. INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA         0867-4299 Sigma-NOT 1
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ODBIORCA:
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Świętokrzyski
ul. Zgoda 21 , 25-953 Kielce

Lp. TYTUŁ ISSN WYDAWCA Ilość 
egz.

1. ROCZNIK STATYSTYCZNY RP 1506-0632 GUS 1

2. ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA 
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 1640-0100 Urząd Statystyczny w Kielcach 1

ODBIORCA:
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Dolnośląski
al. Jaworowa 19 , 53-122 Wrocław

Lp. TYTUŁ ISSN WYDAWCA Ilość 
egz.

1. SUDETY 1641-8603 Atut 1

ODBIORCA:
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Karpacki
ul. Skrzatów 1, 31-560 Kraków

Lp. TYTUŁ ISSN WYDAWCA Ilość 
egz.

1. GOSPODARKA WODNA       0017-2448 Sigma-NOT 1
2. IT PROFESSIONAL (+ wersja elektroniczna) 2083-9588 PRESSCOM 1
3. ŚRODOWISKO 1230-9842 D.A.W. MAXPRESS 1
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

.................................................................
(pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

Do: 
PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY
- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
00-975 WARSZAWA, UL. RAKOWIECKA 4

OFERTA

My, niżej podpisani
………………………………………………………………………………………………………….………………………………
działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………….………………………………….…………

w odpowiedzi na ogłoszenie nr EZP.26.182.2021 (CRZP/26/1398/2021) dotyczące: prenumeraty czasopism 
polskich w 2022 roku, składamy niniejszą ofertę.
1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę (obejmującą wszystkie koszty związane z należytym 

wykonaniem przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, za cenę):

Lp. Tytuł czasopisma Liczba 
egz.

Cena 
jednostkowa 
netto w PLN

Wartość 
netto 

w PLN

Wartość
Podatku 

VAT

Wartość 
brutto 
w PLN

1 2 3 4 5 (kol. 3x4) 6 7 (kol. 5+6 )
Odbiorca: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
1. ARCHIWISTA POLSKI - kwartalnik 1 ……………zł …………zł …………zł …………zł

2.
BEZPIECZEŃSTWO PRACY I 
OCHRONA ŚRODOWISKA W 
GÓRNICTWIE             

1
……………zł …………zł …………zł …………zł

3. FOCUS 1 ……………zł …………zł …………zł …………zł
4. GEODETA                1 ……………zł …………zł …………zł …………zł
5. GEOGRAFIA W SZKOLE  1 ……………zł …………zł …………zł …………zł
6. GOSPODARKA WODNA       1 ……………zł …………zł …………zł …………zł
7. INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA 1 ……………zł …………zł …………zł …………zł

8. IT PROFESSIONAL (+ wersja 
elektroniczna) 2 ……………zł …………zł …………zł …………zł

9. IT W ADMINISTRACJI 1 ……………zł …………zł …………zł …………zł
10. KRUSZYWA 1 ……………zł …………zł …………zł …………zł
11. E-LINUX MAGAZINE 1 ……………zł …………zł …………zł …………zł
12. NATIONAL GEOGRAPHIC -POL    1 ……………zł …………zł …………zł …………zł
13. NOTES KONSERWATORSKI 1 ……………zł …………zł …………zł …………zł
14. SUDETY 1 ……………zł …………zł …………zł …………zł
15. ŚWIAT NAUKI            1 ……………zł …………zł …………zł …………zł
16. WIEDZA I ŻYCIE         1 ……………zł …………zł …………zł …………zł
17. E-WSZECHŚWIAT            1 ……………zł …………zł …………zł …………zł

Odbiorca: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Pomorski
ul. Wieniawskiego 20, 71-130 Szczecin
1. GOSPODARKA WODNA       1 ……………zł …………zł …………zł …………zł
2. INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA         1 ……………zł …………zł …………zł …………zł
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Odbiorca: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Geologii Morza
ul. Kościerska 5, 80-328 Gdańsk
1. INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA         1 ……………zł …………zł …………zł …………zł

Odbiorca: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Świętokrzyski
ul. Zgoda 21, 25-953 Kielce
1. ROCZNIK STATYSTYCZNY RP 1 ……………zł …………zł …………zł …………zł

2. ROCZNIK STATYSTYCZNY 
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 1 ……………zł …………zł …………zł …………zł

Odbiorca: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Dolnośląski
al. Jaworowa 19, 53-122 Wrocław
1. SUDETY 1 ……………zł …………zł …………zł …………zł

Odbiorca: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Karpacki
ul. Skrzatów 1, 31-560 Kraków

1. GOSPODARKA WODNA       1 ……………zł …………zł …………zł …………zł

2. IT PROFESSIONAL (+ wersja 
elektroniczna) 1 ……………zł …………zł …………zł …………zł

3. ŚRODOWISKO

RAZEM …………zł …………zł

2. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. 
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 60 dni od upływu terminu składania ofert. 
4. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych przez strony 

oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego przy uwzględnieniu zapisów projektu umowy 
załączonego do Zapytania ofertowego.

5. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 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.,) wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

6. Załącznikami do niniejszego formularza są:
a) …………………….

7. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: …………………………………………………………..…,  
                                                                                                                (imię i nazwisko)
tel. ……………………………..……, e-mail ……………………………………….….…………………

................................, dnia .............................               ...................................................................
podpis Wykonawcy lub upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

Istotne Postanowienia Umowy
Umowa nr CRZP/26/ ….…/2021

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE EZP.26.182.2021
zawarta w dniu …………………. 2021 roku pomiędzy/zawarta pomiędzy:
Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie, adres: 
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS 
pod numerem 0000122099, NIP 5250008040, Regon: 000332133, reprezentowanym przez:
……………………………………………………..
……………………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)*
Spółką ……………………..…………………, z siedzibą w ………………… przy ulicy ………………, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy……………………
w ……….…….., ………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
…………………..……., NIP …………………, Regon ………, kapitał zakładowy …………………
reprezentowaną przez: …………..…………..……………
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)*
panem/panią ……………. zam. ……………….., ul. ……………… działającym/ą na podstawie wpisu do Centralnej 
Ewidencji Działalności Gospodarczej pod firmą ………………….., adres prowadzenia działalności ………………, 
ul. ………, NIP:………………., Regon ……………, reprezentowanym/ą przez: …….. (na mocy …………………….)
zwanym/zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”
(w przypadku spółki cywilnej)*
panem/panią ………………………. zam. …………….., ul. ………… działającym/ą na podstawie wpisu do Centralnej 
Ewidencji Działalności Gospodarczej pod firmą ………………….., adres prowadzenia działalności…………, ul. ………, 
NIP:……………………., Regon ………, reprezentowanym/ą przez: ……..(na mocy ………………)
panem/panią …………………. zam. …………….., ul. ……………… działającym/ą na podstawie wpisu do Centralnej 
Ewidencji Działalności Gospodarczej pod firmą ………………….. adres prowadzenia działalności ……………, 
ul. ………, NIP:………………., Regon ………., reprezentowanym/ą przez: …………..(na mocy ………………………)
wspólnikami spółki cywilnej ………………………… ………………….., NIP …………………………
zwanymi w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.1129 z późn. zm.) oraz zgodnie 
z §18 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym 
Instytucie Badawczym (Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 32 Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – 
Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym z późn. zm.) została 
zawarta umowa (dalej ,,umowa”) o treści następującej:  

§ 1.
1. Na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz dokumentach w niej przywołanych, oraz za cenę w niej 

określoną Wykonawca zobowiązuje się do systematycznej dostawy czasopism polskich, będących 
w kolportażu Wykonawcy, w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 (jeśli nawet ukazały się przed 01.01.2022 lub ukażą 
się po 31.12.2022 r., ale są sygnowane rokiem 2022) – a Zamawiający zobowiązuje się do zakupu 
i zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Wykaz tytułów oraz warunki prenumeraty zawiera Załącznik nr 1 
do umowy (Opis przedmiotu zamówienia).

2. Tytuły będą dostarczane Zamawiającemu z dochowaniem maksymalnych terminów określonych poniżej 
każdorazowo w dni robocze (od poniedziałku do piątku) do godziny 6.30 pod wskazane w Załączniku nr 1 
do umowy adresy, w ten sposób, że: 
1) dzienniki w dniu wydania;
2) tygodniki i dwutygodniki – najpóźniej 3 dni po ukazaniu się numeru;
3) miesięczniki, dwumiesięczniki i kwartalniki – najpóźniej 7 dni po ukazaniu się numeru;
4) pozostałe – najpóźniej 21 dni po ukazaniu się numeru. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) zachowania wszystkich cen, określonych przez Wykonawcę, przez okres obowiązywania umowy;
2) powiadamiania o wszelkich zmianach dotyczących przedmiotu umowy (np. zmiany tytułu itp.).
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§ 2.
Zamawiający zobowiązuje się do:
1) odbierania zamówionych egzemplarzy i sprawdzania zawartości paczki z dostarczonym wraz z prasą 

dowodem dostawy;
2) w przypadku niezgodności ilościowej i jakościowej zawartości paczki z zamówieniem, Zamawiający 

zobowiązuje się do telefonicznego, pisemnego lub za pomocą poczty elektronicznej złożenia reklamacji w 
dniu dostawy do godz. 11:00. Wykonawca natomiast zobowiązuje się do uwzględniania tej reklamacji 
dotyczącej czasopism - w ciągu 7 dni roboczych i dzienników - w dniu dostawy do godziny 14.00.

3) w przypadku pominięcia czasopisma, którego dostawa jest objęta umową, Wykonawca zobowiązuje się do 
dostarczenia brakującego numeru w terminie 14 dni od złożenia reklamacji.

§ 3.
Termin realizacji umowy wynosi 12 miesięcy od otrzymania pierwszego numeru, zgodnie z kalendarzem 
ukazywania się kolejnych zeszytów czasopism (wraz z zeszytami, których cykl prenumeraty przechodzi na 
następny rok kalendarzowy lub rozpoczyna się w roku poprzedzającym).

§ 4.
1. Strony postanawiają, że maksymalna, zgodna z Ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy, 

wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za dostarczenie wszystkich tytułów wymienionych w Załączniku nr 1 
wynosi netto ………zł, co daje brutto …………… zł (słownie:……………złotych). Ceny jednostkowe określa Oferta 
Wykonawcy (Załącznik nr 2 do umowy). 

2. Zapłata całości należności (jedna faktura roczna) nastąpi przelewem na podstawie faktury pro-forma/faktury VAT 
w terminie 14 dni od jej otrzymania. 

3. W  przypadku wystawienia faktury pro-forma Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż 
w ciągu 4 dni od otrzymania płatności dostarczyć Zamawiającemu fakturę VAT.

4. Wykonawca jest zobowiązany do wpisania na fakturze numeru niniejszej umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania prawidłowo wystawionej faktury, elektronicznie na adres: 

faktury@pgi.gov.pl przy użyciu komunikatu zwrotnego/autorespondera lub papierowo na adres: Państwowy 
Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00 - 975 Warszawa

6. Płatność uważa się za zrealizowaną w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty (zmniejszenia) zamówienia do 10% wartości prenumeraty na 

2022 rok. Wykonawca wystawi wówczas fakturę korygującą VAT z uwzględnieniem szczegółowego rozliczenia 
stawek VAT i specyfikacji tytułów prenumerowanych czasopism. Wystawienie faktury korygującej nastąpi 
w terminie do 4 dni od złożenia oświadczenia o zmniejszeniu zakresu zamówienia.

8. Ostateczne rozliczenie Stron (fakturą korygującą), niezależnie od tytułu i podstawy dokonania rozliczeń, nastąpi 
w terminie 30 dni liczonych od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, za wyjątkiem tytułów, których okres 
prenumeraty nie kończy się z upływem roku kalendarzowego lub których wydanie jest opóźnione przez Wydawcę.

9. Należności, o jakich mowa w ust. 8 powyżej, będą regulowane w ramach rozliczenia przedpłaty lub poprzez 
odrębną zapłatę, zgodnie w wyborem Zamawiającego. Kwoty należne Zamawiającemu zostaną przekazane przez 
Wykonawcę na wskazane konto bankowe Zamawiającego w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury 
korygującej lub otrzymania wezwania do zapłaty.

10. Zamawiający niniejszym oświadcza, iż w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8.03.2013 roku o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U z 2021 roku poz.424) posiada status dużego 
przedsiębiorcy.

§ 5.
1. Wszystkie ceny jednostkowe netto określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy 

i nie będą podlegały zmianom. 
2. Za niedostarczone numery czasopism (gdy czasopismo przestaje się ukazywać) bądź dokonano zmniejszenia 

ilości przewidzianych umową, Zamawiającemu przysługuje zwrot nadpłaty na jego konto bankowe. Za 
niedostarczone numery czasopism z winy Wykonawcy bądź osób trzecich, którymi Wykonawca się posługuje 
przysługuje Zamawiającemu zwrot ceny.

3. Waloryzacja ceny prenumeraty może dotyczyć jedynie okoliczności niezależnych od Wykonawcy i niemożliwych 
do przewidzenia w chwili zawierania umowy, takich jak zmiana stanu prawnego dotyczącego podatku od towarów 
i usług (VAT).

4. Wykonawca obowiązany jest każdorazowo w przypadku wzrostu cen podać przyczynę zmian i na życzenie 
Zamawiającego udostępnić kopie dokumentacji księgowej, a w przypadku zmiany przepisów prawnych przywołać 
ten przepis.

5. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej 
zgody Zamawiającego.

§ 6. 
1. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów przy realizacji umowy jest: …, tel.: .…, e-mail: ……
2. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów przy realizacji umowy jest: ……, tel.: .…, e-mail: ……….
3. Zmiana osób wskazanych w ustępie 1 oraz 2 powyżej lub ich danych teleadresowych następuje w formie pisemnej 

lub na adres poczty elektronicznej i nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

mailto:faktury@pgi.gov.pl
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§ 7.
1. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę maksymalnym terminom dostarczenia tytułów ponad termin określony 

w § 1 ust. 2 pkt 1 Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego, zobowiązuje się zapłacić karę umowną 
w wysokości 1% wartości brutto zrealizowanej nieterminowo dostawy za każdą godzinę zwłoki, jednak nie więcej 
niż 10% maksymalnej wartości umowy, o jakiej mowa w § 4 ust. 1.

2. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę maksymalnym terminom dostarczenia tytułów ponad terminy 
określone w § 1 ust. 2 pkt 2-4 Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego, zobowiązuje się zapłacić karę 
umowną w wysokości 1% wartości brutto zrealizowanej nieterminowo dostawy za każdy dzień zwłoki, jednak nie 
więcej niż 10% maksymalnej wartości umowy, o jakiej mowa w § 4 ust. 1.

3. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminom przewidzianym w umowie dla rozpatrzenia reklamacji (§ 2 
ust. 1 pkt 2-3), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości dostawy objętej 
reklamacją, za każdą godzinę lub dzień zwłoki (odpowiednio do rodzaju stanowiącego przedmiot reklamacji tytułu) 
jednak nie więcej niż 10% maksymalnej wartości umowy, o jakiej mowa w § 4 ust. 1.

4. Zapłata kar umownych nie powoduje zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe 
z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań podjętych na podstawie niniejszej Umowy 
i Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary 
umowne.

5. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części – ze skutkiem na dzień złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu, w terminie obowiązywania umowy, nie później jednak niż 60 dni od dnia uzyskania 
przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca nie wykonuje umowy lub 
wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego 
wykonywania umowy w wyznaczonym dodatkowym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego. W takim 
wypadku Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 10% maksymalnej wartości 
umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy, przy czym postanowienia § 4 dotyczące rozliczeń stosuje się 
odpowiednio.

§ 8.
1. Strony oświadczają, że wypełniły obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 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), opublikowanego w Dz. Urz. UE 
z 04.05.2016 L 119/1, zwanego dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskały w celu zawarcia lub realizacji niniejszej umowy.

2. Strony zobowiązują się do wypełniania obowiązków informacyjnych, o których mowa w ustępie poprzedzającym, 
także w odniesieniu do innych osób fizycznych, od których pozyskają dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej umowy.

§ 9.
1. Zmiana umowy wymaga zgodnych oświadczeń woli obu stron, wyrażonych pod rygorem nieważności w formie 

pisemnej lub elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym.
2. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy lub związane z jej realizacją będą podlegać rozstrzygnięciu 

przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Integralną częścią umowy są załączniki.
4. Umowę sporządzono w 3 (trzech) egzemplarzach, 1 (jeden) dla Wykonawcy i 2 (dwa) dla Zamawiającego/ 

Niniejsza umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia przez Strony, w przypadku, jeśli podpisy Stron nie są 
złożone jednocześnie, umowa wchodzi w życie z momentem złożenia ostatniego podpisu - jeśli dotyczy.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia ……. 2021 roku.

Zamawiający: Wykonawca: 
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