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Znak sprawy: DZP.261.10.2020.JH 

 

Warszawa, dnia 10.11.2020 r. 

 

      Postępowanie Nr referencyjny: ZP/13/ZO/2020 

 

INFORMACJA 

 
Zamawiający: 

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej 

03-195 Warszawa, ul. Dorodna 16 

REGON: 001024020, NIP 525-000-83-30 

Strona internetowa: www.ichtj.waw.pl 

Nr telefonu: (+48) 22 504 12 20 – Sekretariat 

Nr faksu: (+48) 22 811 19 17 – Sekretariat 

Adres e-mail: sursek@ichtj.waw.pl 

 

 

WYKONAWCY 

 

Zamawiający przedstawia niniejszym informację z otwarcia ofert w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w ogólnoinstytutowej procedurze 

wewnętrznej C05/009A o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, finansowanej ze środków będących w dyspozycji Instytutu na: 

„Świadczenie usług wydawniczych dla czasopisma naukowego "Nukleonika", 

obejmujących usługi produkcyjne, redakcyjne, dystrybucyjne, marketingowo-

konsultingowe na lata 2021-2023”– (Postępowanie Nr referencyjny: ZP/13/ZO/2020). 

1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 10.11.2020 r. o godz. 12:30 w siedzibie 

Zamawiającego: ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, w pok. Nr 9 budynku nr 58B. 

2. W niniejszym postępowaniu w terminie składania ofert, tj. do dnia 10.11.2020 r. do 

godz. 12:00 została złożona 1 (jedna) oferta przez 1 (jednego) Wykonawcę. 

Zamawiający dokonał otwarcia ofert i odczytał następujące informacje:  
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Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

Wykonawcy 

Oferowane ceny 

 

Oferowany 

termin 

realizacji 

zamówienia 

Oferowana 

liczba 

wydawanych 

min. 100 

czasopism 

anglojęzycznych 

indeksowanych 

w Scopus i 

Clarivate 

Analytics * 

 

Uwagi 

1 DE GRUYTER 

POLAND Sp. z o.o. 

(działająca pod marką 

„SCIENDO”) 

ul. Bogumiła Zuga 32A 

01-811 Warszawa 

Tel. 22 701 50 15 

e-mail: 

info@sciendo.com 

NIP: 9521878738 

REGON: 017359274 

KRS: 0000055478 

1) opłata za jeden artykuł w 

czasopiśmie naukowym 

"Nukleonika" 

Cena brutto (Cena ofertowa brutto) = 

553,50 zł brutto 

Cena netto (Cena ofertowa netto) = 

450,00 zł netto 

2) opłata za jeden artykuł w 

czasopiśmie naukowym 

"Nukleonika" nie będący pracą 

badawczą 

Cena brutto (Cena ofertowa brutto) = 

442,80 zł brutto 

Cena netto (Cena ofertowa netto) = 

360,00 zł netto 

3) opłata za korektę językową 1 strony 

artykułu (1 strona = 250 wyrazów, 

1 artykuł = 15 stron) w czasopiśmie 

naukowym "Nukleonika" 

Cena brutto (Cena ofertowa brutto) = 

39,36 zł brutto 

Cena netto (Cena ofertowa netto) = 

32,00 zł netto 

4) opłata za pełnotekstową publikację 

XML dla czasopisma 1 strony 

artykułu (1 strona = 250 wyrazów, 

1 artykuł = 15 stron) 

Cena brutto (Cena ofertowa brutto) = 

11,07 zł brutto 

Cena netto (Cena ofertowa netto) = 9,00 

zł netto 

 

Od daty 

podpisania 

umowy do 

31.12.2023 r. 

ok. 300 tytułów Wykonawca 

posiada 

profesjonalną 

platformę 

wydawniczą 

zapewniającą 

m.in. 

dystrybucję 

metadanych 

do CrossRef i 

serwisów 

A&I 

 

3. Zamawiający dodatkowo informuje Wykonawców, że po terminie składania ofert, 

o którym mowa w pkt. 2 niniejszej informacji, nie wpłynęła żadna oferta. 

 
  

 

 Kierownik Działu 

Informacji Naukowo-Ekonomicznej 

 

( - ) 

 

mgr Bożena Bursa 
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