
  

Załącznik nr 2 do SIWZ 
Nr sprawy: DYR.Zam.Publ. 1/2016 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
 
 
Tytuł zamówienia:                              Usługa druku i dostawy czasopism naukowych: 
                                 „Komunikaty Rybackie” i „Archives of Polish Fisheries” wydawanych przez  
                           Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie 
 
 
I. Specyfikacja techniczna 
 
1. Dane techniczne druku dwumiesięcznika:  

„Komunikaty Rybackie” - 6 numerów w roku 2016 
dotyczy druku:  
KR nr 1 (termin dostarczenia czasopisma do 25.02.2016 r.),  
KR nr 2 (termin dostarczenia czasopisma do 29.04.2016 r.),  
KR nr 3 (termin dostarczenia czasopisma do 30.06.2016 r.),  
KR nr 4 (termin dostarczenia czasopisma do 31.08.2016 r.),  
KR nr 5 (termin dostarczenia czasopisma do 31.10.2016 r.),  
KR nr 6 (termin dostarczenia czasopisma do 20.12.2016 r.) 

 
- nakład 450 egzemplarzy (każdy numer) 
- format A4 (210x297 mm) 
- objętość ok. 40-44 strony bez okładki 
- papier środek - kreda mat 100 g/m2, kolor CMYK 4+4 
  + wkładka formatu A4 (kolor żółty – yellow 50%), kreda mat 100 g/m2, kolor YK 2+2, zginana w połowie    
  po dłuższym boku – wpinana między okładką a blokiem środka 
- oprawa szyta zeszytowo dwoma zszywkami 
- okładka – kreda błyszcz. 200 g/m2, kolor CMYK 4+4, folia błyszcząca  

 
Tylko do  nr 6/2016 KR dodatkowy druk informatora (kalendarza): 
nakład 400 szt. 
format A4 (210x297 mm) 
papier kreda błyszcz. 250-300 g/m2 
kolor CMYK 4+4 
lekko zaokrąglone cztery rogi informatora (kalendarza) 

 
Uwaga. 
1) Lutowy termin dostarczenia wydrukowanego czasopisma – podlega kryterium oceny ofert.  
2) Oferta, w której termin lutowej dostawy będzie po dniu 25.02.2016 r. zostanie odrzucona.  
3) Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia pliku pdf 8 dni roboczych przed zaoferowaną pierwszą   
    lutową datą dostawy. W przypadku pozostałych dostaw odpowiednio 8 dni przed wskazanym terminem.  

 
 
2. Dane tchniczne druku czasopisma: 

„Archives of Polish Fisheries” Vol. 24 – kwartalnik – 4 numery w roku 2016 
dotyczy druku:  
Vol. 24 Fasc. 1 (termin dostarczenia czasopisma do 25.03.2016 r.),  
Vol. 24 Fasc. 2 (termin dostarczenia czasopisma do 24.06.2016 r.),  
Vol. 24 Fasc. 3 (termin dostarczenia czasopisma do 23.09.2016 r.),  
Vol. 24 Fasc. 4 (termin dostarczenia czasopisma do 20.12.2016 r.) 
 
- nakład 200 egzemplarzy (każdy numer) 
- format czasopisma 200x270 mm 
- objętość ok. 80 stron 
- papier środek - kreda mat 115 g/m2, kolor czarny (1+1) – możliwość do 3-5 stron w kolorze CMYK 
- oprawa książkowa, klejona 
- okładka – kreda błyszcz. 250 g/m2, kolor CMYK 4+1, folia błyszcząca 

 
Uwagi: 
Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia pliku pdf  12 dni roboczych przed wskazanym terminem.  
W przypadku nie dostarczeniu przez zamawiającego pliku PDF we wskazanym terminie, termin wykonania 
zamówienia ulega przesunięciu o tą samą ilość dni wynikającą z opóźnienia.   



  

II. Zasady realizacji przedmiotu zamówienia 
 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością i z powszechnie 
obowiązującymi standardami.  

 
 
III. Zlecanie druku czasopisma b ędzie si ę odbywało w nast ępujący sposób: 

 
1. W terminach podanych w Specyfikacji Technicznej Zamawiający dostarczy Wykonawcy pliki środka 

czasopism oraz okładek w formacie PDF (wysokiej jakości), niezbędne do wykonania czasopism 
objętych przedmiotem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres wskazany 
przez Wykonawcę lub na udostępnione przez Wykonawcę konto ftp. 

2. Czasopismo mają nadane numery ISSN: Komunikaty Rybackie – 1230-641X, Archives of Polish 
Fisheries – 2083-6120 

3. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wydruku zgodnie z plikami PDF dostarczonym przez 
Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby stron czasopism, zatem ostateczne rozliczenie 
kosztów ww. usług będzie dokonane na podstawie faktycznej liczby stron (+/- 10%).  

5. Wydrukowane nakłady zostaną dostarczone Zamawiającemu na własny koszt w całości 
w terminach wymienionych w Specyfikacji Technicznej do siedziby Zamawiającego tj. Instytutu 
Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie ul. Michała Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn (sekretariat na II – 
piętrze pokój 210 lub 211).  

6. Wydrukowane czasopisma będą dostarczone w opakowaniach z przyklejoną informacją o zawartości  
i ilości zapakowanych egzemplarzy. 

 
 
IV. Informacje dodatkowe dla Wykonawców  
 
Zamawiający wskaże Wykonawcy swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za bieżące kontakty  
z Wykonawcą w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
 
V. Opis kryteriów , którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami oceny 
ofert:  
1) Cena - 90 %;  
2) Termin wykonania usługi – 10% (10 pkt) 
 
Ocena ofert zostanie dokonana następująco:  
Opis kryterium „Cena”: 
Punkty przyznawane za kryterium „cena” będą liczone według następującego wzoru: 
 
                                                                          CN 
                                C =                 x [90%]x 100 
                                                                         COB 
gdzie: 
C - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za kryterium „Cena” 
CN – najniższa zaoferowana Cena, 
COB – Cena zaoferowana w ofercie badanej. 
 
Opis kryterium „Termin wykonania usługi”  
Punkty przyznawane będą wykonawcy oferującemu usługi druku tylko na podstawie terminu realizacji 
dostawy w miesiącu lutym podanego w ofercie przyznane według poniżej opisanej zasady: 
 
od 08.02.2016 r. do 10.02.2016 r. oferta otrzyma 10 pkt 
od 11.02.2016 r. do 14.02.2016 r. oferta otrzyma 8 pkt 
od 15.02.2016 r. do 18.02.2016 r. oferta otrzyma 6 pkt 
od 19.02.2016 r. do 22.02.2016 r. oferta otrzyma 4 pkt 
od 23.02.2016 r. do 25.02.2016 r. oferta otrzyma 0 pkt 
 
Za zaoferowanie krótszego czasu realizacji, do oceny kryterium zostanie przyjęty minimalny czas realizacji 
08.02.2016 r. Oferta Wykonawcy, z zaoferowanym terminem  wykonania zamówienia dłuższym niż do 
25.02.2016r  zostanie odrzucona, jako oferta, której treść nie odpowiada treści SIWZ.             
T - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za czas realizacji dostawy. 
 



  

Ocenę każdej z ofert stanowić będzie suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert. 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. 
 
P = C + T  
(P - liczba wszystkich zdobytych punktów przez wykonawcę) 
 
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów  
w oparciu o powyższe kryteria i odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 
 
 
 
 
 
 
 


