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Znak sprawy: DZP.261.10.2020.JH 

Procedura wewnętrzna C05/009A 

 

Nr referencyjny: ZP/13/ZO/2020 

 

Zapytanie ofertowe 

 

Nazwa zadania: „Świadczenie usług wydawniczych dla czasopisma naukowego 

"Nukleonika", obejmujących usługi produkcyjne, redakcyjne, dystrybucyjne, 

marketingowo-konsultingowe na lata 2021-2023”. 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, 03-195 Warszawa, ul. Dorodna 16 

NIP 525-000-83-30, REGON 001024020 

Strona internetowa: www.ichtj.waw.pl 

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

Adres e-mail:  sursek@ichtj.waw.pl, j.herc@ichtj.waw.pl  

Czas urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 ÷ 15:00. 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt. 

8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086 t.j.), zwanej dalej ,,ustawą’’ oraz aktów 

wykonawczych do tej ustawy. 

2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług wydawniczych dla czasopisma 

naukowego "Nukleonika", obejmujących usługi produkcyjne, redakcyjne, 

dystrybucyjne, marketingowo-konsultingowe na lata 2021-2023”.  

2. Informacje ogólne o czasopiśmie naukowym "Nukleonika": 

1) Czasopismo naukowe, kwartalnik (4 zeszyty/rok).  

2) Wydawane w jęz. angielskim.  

3) Artykuły publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0.  

4) Liczba artykułów w roczniku – 35.  

5) Przewidywana liczba stron manuskryptu – 15. 

3. Wymagania wobec Oferenta/Wykonawcy: 

1) Wykonawca powinien wydawać min. 100 czasopism anglojęzycznych 

indeksowanych w Scopus i Clarivate Analytics.  

2) Wykonawca powinien posiadać profesjonalną platformę wydawniczą zapewniającą 

m.in. dystrybucję metadanych do CrossRef i serwisów A&I.  

4. Zakres oczekiwanych usług: 

 

1) Usługi hostingowo-dystrybucyjne:  

 Tworzenie i utrzymywanie strony internetowej Czasopisma, na której znajdą się 

podstawowe informacje o czasopiśmie (m.in. ISSN, e-ISSN, skład redakcji, skład 

komitetu redakcyjnego), instrukcje dla autorów i recenzentów, polityka 

wydawniczna, dostęp do treści poszczególnych artykułów, pole wyszukiwawcze 

umożliwiające użytkownikom przeszukiwanie treści publikowanych artykułów.  

http://www.ichtj.waw.pl/
mailto:sursek@ichtj.waw.pl
mailto:j.herc@ichtj.waw.pl
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(Zawartość poszczególnych zeszytów powinna być udostępniona w terminie do 30 

dni od dnia otrzymania plików od Właściciela czasopisma, zgodnie z 

harmonogramem wydawniczym).  

 Zapewnienie platformy hostingowo-dystrybucyjnej o zasięgu międzynarodowym, 

na której będzie dostępna treść Czasopisma i utrzymanie zawartości Czasopisma 

na stronie internetowej przez okres trwania umowy.  

 Zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia serwisu oraz treści Czasopisma.  

 Konfiguracja strony internetowej Czasopisma w celu jej indeksacji w Google oraz 

innych przeglądarkach internetowych.  

 Zapewnienie oprogramowania wspierającego wykrywanie plagiatów (Similarity 

Check).  

 Pomoc w indeksacji Czasopisma i/lub artykułów Czasopisma przez serwisy 

abstraktowe i indeksowe (zgodnie z zakresem tematycznym Czasopisma).  

 Wstępna ewaluacja Czasopisma do serwisów Scopus, Medline i Clarivate 

Analytics.  

 Aplikowanie do serwisów Scopus, Medline i Clarivate Analytics. 

 Dystrybucja Czasopisma do bibliotek poprzez platformę internetową.  

 Umieszczanie artykułów w repozytoriach pełnotekstowych.  

 Umieszczanie Czasopisma i/lub artykułów w serwisach wyszukiwania.  

 Umieszczanie Czasopisma i/lub artykułów w katalogach otwartego dostępu (open 

access directory), takich jak DOAJ oraz dostarczanie metadanych do tych 

serwisów.  

 Ustalanie warunków dla firm dostarczających dokumenty oraz obsługa tych firm.  

 Świadczenie usługi długoterminowej archiwizacji Czasopisma i jego zawartości.  

 

2) Redakcyjne:  

 Korekta językowa artykułów (pisownia, interpunkcja, gramatyka, składnia, 

terminologia, semantyka i przejrzystość artykułów).  

 Sprawdzanie i poprawianie referencji zgodnie z obowiązującym formatem.  

 

3) Produkcyjne:  

 Generowanie numerów DOI (digital object identifier) dla artykułów 

publikowanych w Czasopiśmie, deponowanie DOI każdego artykułu 

dostarczonego przez Właściciela Czasopisma opublikowanego elektronicznie w 

CrossRef.  

 Przygotowywanie abstraktu, słów kluczowych i referencji w formacie XML, 

umożliwiającym indeksowanie w bazach, w których czasopismo jest lub będzie 

indeksowane, integracja z CrossRef, EBSCO, DOAJ, Clarivate Analytics etc.  

 Tworzenie plików metadanych na potrzeby indeksowania przez serwisy 

abstraktowe i indeksowe, serwisy open access.  

 Publikowanie pojedynczych artykułów, tzw. Ahead of print (publikacja artykułu 

w wersji elektronicznej poprzedzająca publikację w wersji drukowanej). 

 Pełnotekstowa publikacja artykułów w formacie XML na platformie Wykonawcy 

(Konwersja pełnych tekstów artykułów dostarczanych przez Właściciela 

czasopisma w postaci plików PDF do formatu XML).  

 

4) Obsługa klienta  

 Zapewnienie kontaktu redaktorowi Czasopisma ze specjalistą ds. Obsługi Klienta 

w celu wymiany informacji pomiędzy redakcją Czasopisma a Wykonawcą, 

koordynowania świadczenia usług oraz rozwiązywania ewentualnych problemów.  

 Zapewnienie instrukcji dla redaktorów w zakresie świadczonych usług.  

 Doradztwo w zakresie zwiększenia liczby cytowań dostarczanych artykułów, w 

celu utrzymania i/lub podwyższania wartości Impact Factor, CiteScore, SNIP, 

SJR czasopisma oraz zwiększenia liczby linków referencyjnych. 
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 Sporządzanie raportów rocznych o stanie Czasopisma, zawierających co najmniej 

następujące dane: wykaz baz danych, w których zdeponowane zostały artykuły, 

wykaz aplikacji do baz i serwisów indeksacyjnych, pozycja w rankingach (np. 

Impact Factor, SNIP, index H, CiteScore, SJR), statystyki. 

 

5. Zasady i warunki płatności oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte 

zostaną w umowie wynegocjowanej na podstawie załączonego Wzoru umowy do oferty 

przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. 

7. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

Numer CPV: 79970000-4 (Usługi publikacji), 79553000-5 (Komputerowe usługi 

wydawnicze), 79400000-8 (Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i 

zarzadzania oraz podobne). 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.12.2023 r. 

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA 

1. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia, 

że nie podlega on wykluczeniu z postępowania: 

1) do oferty Wykonawca dołącza aktualny na dzień złożenia oferty odpis z właściwego 

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

2) do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie zgodnie z załączonym Załącznikiem 

Nr 3 do Zapytania ofertowego, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ 

I DOKUMENTÓW 

1. Pracownikiem Zamawiającego upoważnionym do bezpośredniego kontaktowania się 

z Wykonawcami jest: 

1) p. Jacek Herc, tel. (+48) 22 504 13 01, e-mail: j.herc@ichtj.waw.pl – w sprawach 

formalno-prawnych dotyczących SIWZ; 

2) p. Bożena Bursa tel. (+48) 22 504 10 68 – w sprawach merytorycznych związanych z 

przedmiotem zamówienia; 

2. Wszelkie pytania dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować pisemnie na 

adres pocztowy lub drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego wskazane 

w Rozdziale I z dopiskiem: „Świadczenie usług wydawniczych dla czasopisma 

naukowego "Nukleonika", obejmujących usługi produkcyjne, redakcyjne, 

dystrybucyjne, marketingowo-konsultingowe na lata 2021-2023”. 

3.  Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie na adres pocztowy lub drogą 

elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego wskazany w Rozdziale I z dopiskiem: 

„Świadczenie usług wydawniczych dla czasopisma naukowego "Nukleonika", 

obejmujących usługi produkcyjne, redakcyjne, dystrybucyjne, marketingowo-

konsultingowe na lata 2021-2023”. 

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

Wykonawcy są związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT  
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1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.  

2. Oferta musi odpowiadać treści i wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu 

ofertowym.  

3. Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę na całość zamówienia, sam lub jako 

reprezentant Wykonawcy. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty wariantowej 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

4. Oferta musi być sporządzona w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, na 

komputerze lub czytelnie długopisem), w języku polskim, z zachowaniem formy 

pisemnej. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę(y) upoważnioną(e) do 

reprezentacji Wykonawcy w niniejszym postępowaniu). Za podpisanie uznaje się 

własnoręczny(e) podpis(y). Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany 

powinny być parafowane przez Wykonawcę (osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentacji 

Wykonawcy w niniejszym postępowaniu). 

5. Oferta winna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 

do Zapytania ofertowego, bądź w takiej samej formie merytorycznej. 

6. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba niewymieniona w dokumentach rejestrowych 

Wykonawcy, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, 

określające jego zakres oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji 

Wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa, musi być ona 

potwierdzona za zgodność notarialnie. 

7. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały, 

zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.  

8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność 

do terminu otwarcia ofert, z napisem: 

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, 03-195 Warszawa, ul. Dorodna 16 

Oferta na „Świadczenie usług wydawniczych dla czasopisma naukowego 

"Nukleonika", obejmujących usługi produkcyjne, redakcyjne, dystrybucyjne, 

marketingowo-konsultingowe na lata 2021-2023”. 

Na kopercie należy dodatkowo podać dane adresowe Wykonawcy.  

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 

oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

10. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty w formie elektronicznej. 

11. W niniejszym postępowaniu w celu złożenia oferty oraz przekazywania oświadczeń 

i/lub wyjaśnień Zamawiający nie dopuszcza możliwości komunikacji 

Zamawiającego z Wykonawcą przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

sposób określony w ustawie Pzp i z użyciem kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego. 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, 

bud. Nr 37, pok. Nr 39. 

2. Termin składania ofert upływa dnia 10.11.2020 r. do godz. 12.00. 

3. Każda złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny 

numer identyfikacyjny.  

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ORAZ SPOSÓB JEJ PRZEDSTAWIENIA  

1. Ceny zawarte w ofercie należy określić w złotych polskich (PLN) z dokładnością do 

pełnych groszy według zasad określonych w Załączniku Nr 2 do Zapytania 

ofertowego. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym realizowane będą w 

złotych polskich. 

2. Cena ofertowa pozostaje niezmienna przez okres obowiązywania umowy i nie podlega 

waloryzacji przez okres realizacji zamówienia.  
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X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT  

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami, tj.:  

1) Cena (C) – 90 pkt 

2) Parametry funkcjonalno - techniczne (T) – 10 pkt 

Punkty przyznawane za kryteria będą liczone następująco z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku: 

1) W ramach kryterium Cena (C): 

 

a) za zaoferowanie opłaty za jeden artykuł w czasopiśmie naukowym 

"Nukleonika": 

Cart. naukowy oferty badanej= (Cart. naukowy cena najniższa brutto / Cart. naukowy 

cena badanej oferty brutto) * 30 pkt 

gdzie 

Cart. naukowy cena najniższa brutto – oznacza najniższą cenę brutto zaoferowaną w 

postępowaniu  

Cart. naukowy cena badanej oferty brutto – cena brutto badanej oferty 

b) za zaoferowanie opłaty za jeden artykuł w czasopiśmie naukowym 

"Nukleonika" nie będący pracą badawczą: 

Cart. nienaukowy oferty badanej= (Cart. nienaukowy cena najniższa brutto / Cart. 

nienaukowy cena badanej oferty brutto) * 30 pkt 

gdzie 

Cart. nienaukowy cena najniższa brutto – oznacza najniższą cenę brutto zaoferowaną 

w postępowaniu  

Cart. nienaukowy cena badanej oferty brutto – cena brutto badanej oferty 

c) za zaoferowanie opłaty korekty językowej 1 strony artykułu (1 strona = 250 

wyrazów, 1 artykuł = 15 stron) w czasopiśmie naukowym "Nukleonika": 

Ckorekty językowej oferty badanej= (Ckorekty językowej cena najniższa brutto / 

Ckorekty językowej cena badanej oferty brutto) * 15 pkt 

gdzie 

Ckorekty językowej cena najniższa brutto – oznacza najniższą cenę brutto 

zaoferowaną w postępowaniu  

Ckorekty językowej cena badanej oferty brutto – cena brutto badanej oferty 

 

d) za zaoferowanie opłaty za pełnotekstową publikację XML dla czasopisma 1 

strony artykułu (1 strona = 250 wyrazów, 1 artykuł = 15 stron) 

Cxml Oferty badanej  = (Cxml badana / Cxml najdłuższy) * 15 pkt.  

gdzie: 

Cxml cena najniższa brutto – oznacza najniższą cenę brutto zaoferowaną w 

postępowaniu  

Cxml cena badanej oferty brutto – cena brutto badanej oferty 

Punkty w tym kryterium Cena (C) będą liczone wg następującego wzoru: 

C = Cart. naukowy + Cart. nienaukowy + Ckorekty językowej + Cxml 

2) W ramach kryterium parametry funkcjonalno - techniczne (T):  

a) za zaoferowanie liczby wydawanych min. 100 czasopism anglojęzycznych 

indeksowanych w Scopus i Clarivate Analytics: 
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Tlw Oferty badanej  = (Tlw badana / Tlw największa) * 5 pkt.  

gdzie: 

Tlw największa – oznacza najwiekszą liczbę zaoferowanych wydawnictw 

b) za poinformowanie Zamawiającego, że posiada profesjonalną platformę wydawniczą 

zapewniającą m.in. dystrybucję metadanych do CrossRef i serwisów A&I Wykonawca 

otrzyma Tppw = 5 pkt. W przypadku braku takiej platformy warunkiem nie 

odrzucenia oferty będzie pisemne przedstawienie w formie opisowej, jak będą 

realizowane usługi hostingowo-dystrybucyjne, redakcyjne, produkcyjne i obsługa 

klienta. 

Punkty w tym kryterium będą liczone wg następującego wzoru: 

T = Tlw + Tppw 

Liczba punktów jaką uzyska oferta z uwzględnieniem wszystkich kryteriów zostanie 

wyliczona jako: 

K Liczba punktów oferty (łącznie) = C + T  

W oparciu o powyższe kryteria oceny ofert opisane ww. wzorami zostanie sporządzone 

zbiorcze zestawienie oceny wszystkich badanych ofert. Punkty będą liczone z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku z zaokrągleniem jak dla oferty cenowej. Najwyższa liczba 

punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

 

XI. INFORMACJE DODATKOWE 

 

1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do: 

 skontaktowania się z Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert. 

 negocjacji kosztów i warunków realizacji zamówienia z możliwością wzajemnie 

uzgodnionej zmiany treści zapisów załączonego Wzoru umowy do oferty przez 

Wykonawcę. 

2. Zamawiający informuje, że czynności o których mowa w ust. 1, mogą być 

przeprowadzone w formie korespondencji e-mailowej lub pisemnej. 

3. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej informuje, że umowa z Wykonawcą zostanie 

zawarta na podstawie załączonego Wzoru umowy do oferty przez Wykonawcę, po 

uzgodnieniu jej treści.  

4. Oferta Wykonawcy nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, a Zaproszenie 

nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów Prawa 

zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia 

którejkolwiek z ofert. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej zastrzega sobie prawo do 

rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert. 

5. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w 

rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej 

przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, jego oferta 

zostanie odrzucona. 

6. Zamawiający nie wypłaca zaliczek za realizację zadania. Płatność dokonywana jest po 

wykonaniu usługi. 

7. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, czy 

wydatki poniesione w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

8. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

9. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania 

danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu 
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związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zawiera 

Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego. 

10. Wzór oświadczenia wymaganego od Wykonawcy składanego w ofercie w zakresie 

wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO zawiera pkt 13 

Oferty (Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego „Formularz ofertowy”) i Załącznik 

Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy – RODO. 

 

Spis załączników do zapytania ofertowego stanowiących jej integralną część:  
1. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy 

2. Załącznik Nr 1a – Załącznik Nr 1 do oferty 

3. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o wykluczeniu 

4. Załącznik Nr 3 – Klauzula informacyjna Zamawiającego 

5. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy – RODO 

 

 

 Kierownik Działu 

Informacji Naukowo-Ekonomicznej 

 

( - ) 

 

mgr Bożena Bursa 

 

 

 


