ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 20.02.2019 r.
Zapraszamy Państwa do złożenia oferty wydawniczej na wydanie następujących pozycji
książkowych: edycja krytyczna pięciu tekstów neo-łacińskich w ramach projektu Inspiracje
arystotelesowskie w myśli polskiej późnego Renesansu. Edycje tekstów przyznanego przez NRPH-

11H 13 0085 82 i finansowanego w latach 2014-2019:

1) A. Burski, DIalectica Ciceronis, Zamość 1604
2) B. Keckermann, Systema disciplinae politicae, Hanau, 1608;
3) F. Tidike, Microcosmus, Lipsk 1615;
4) J. Regius, Exercitationes peripateticae, Mulhausen, 1602;
5) J. Crell, Ethica Aristotelica, s.l. 1656).

Do zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1986). Postępowanie jest prowadzone w trybie
zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

I.

ZAMAWIAJĄCY

Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
NIP: 525-21-00- 471, REGON: 000325759

II.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część A

1) Nakład: 200 egzemplarzy.
2) Objętość: ok. 139 ark. wyd., w tym: 8 ark. tekstu polskiego, 4 ark. tekstu włoskiego, 4 ark. tekstu
angielskiego, 4 ark. tekstu francuskiego, 119 ark. tekstu łacińskiego z partiami greckimi.
3) Zawartość: tekst
4) Papier: min.80g
5) Twarda oprawa
6) Kolorystyka środków: 1+1
7) Kolorystyka oprawy: 4+0
8) Format: 160x230

Część B
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Projekt okładki
Redakcja językowa tekstów w językach kongresowych
Korekta poskładowa tekstu łacińskiego
Korekta i naniesienie poprawek po korekcie
Skład i łamanie
Przygotowanie indeksów cytowanych źródeł
Wykonanie elektronicznej wersji książek gotowych do druku (w formacie PDF oraz DOC) i
przekazanie jej zleceniodawcy

Część C
1) Potencjalny wykonawca ma prawo wglądu do tekstów publikacji celem wykonania kosztorysu,
w siedzibie IFiS PAN oraz drogą elektroniczną.
2) Kosztorys należy składać z uwzględnieniem kosztów wydania wg punktów I i II.
3) Termin wykonania prac – ok. 15 tygodni od daty dostarczenia materiałów.
4) Warunki płatności – 14 dni od otrzymania faktury VAT.

5) IFiS PAN zastrzega sobie prawo:
a. Wglądu i zmian w publikacjach na każdym etapie prac redakcyjnych;
b. Możliwość wyboru kroju czcionki i układu typograficznego.
6) Przedstawiona oferta Wykonawcy może stanowić podstawę do udzielenia zamówienia
Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.
7) W przypadku gdy ustalanie wartości przedmiotowego zamówienia spowoduje konieczność
zastosowania przez Zamawiającego ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy którzy
złożą swoją ofertę w wyniku niniejszego zapytania ofertowego, zostaną powiadomieni o
wszczęciu postępowania.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji części zamówienia.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielania zamówienia publicznego w przypadku
gdy oferty będą przewyższać możliwości finansowe Zamawiającego.
10) Wykonawca składający najkorzystniejszą ofertę zostanie powiadomiony w ciągu 10 dni od
czasu rozstrzygnięcia konkursu ofert.
11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą
ofertę.

III.

OCENA OFERT

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
a) Cena=40% oceny
b) Jakość=60% oceny:
- Listy referencyjne od poprzednich zleceniodawców = 5%
- Doświadczenie i profil wydawnictwa (=liczba dzieł opublikowanych w ostatnich pięciu lat)
w zakresie wydania edycji krytycznych tekstów źródłowych łacińskich, neo-łacińskich i
greckich = 25%.
- Utrwalona współpraca wydawnictwa z osobami mającymi doświadczenie w zakresie
redagowania i opublikowania tekstów łacińskich i greckich (referencje) = 10%
Uznane zostaną jedynie listy referencyjne pochodzące od osób pracujących lub afiliowanych w
jednostkach naukowych. Wymagane jest załączenie do oferty kopii listu referencyjnego i danych
kontaktowych osoby mogącej potwierdzić referencje.
Wymagane doświadczenie wydawnicze: wydanie co najmniej 3 monografii naukowych – edycji
krytycznych tekstów źródłowych łacińskich lub greckich w ciągu ostatnich pięciu lat (proszę
przedstawić kserokopii lub skanów okładek, stroń redakcyjnych i spisów treści wydanych pozycji).
Wymagane doświadczenie wydawnicze wobec redaktora: informacje o wykształceniu i stażu pracy
należy złożyć w osobnym oświadczeniu z imiennym wskazaniem osoby, której informacje dotyczą.
Algorytm oceny
X=
Cena najniższej oferty/cena badanej oferty
60 pkt.
Liczba referencji/największa liczba referencji
5 pkt.
Liczba wydanych tekstów łac. i gr. /najwyższa liczba wyd. tekstów łac. i gr.
25 pkt.
Współpraca z redaktorami
10 pkt.
X= liczba punktów uzyskanych przez oferenta, maksymalnie 100 pkt.
2. W przypadku, gdy oferent nie przedstawi listów referencyjnych, oświadczeń
dotyczących profilu i doświadczenie wydawnictwa zostanie mu przyznane 0 pkt.
3. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

IV.

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji na temat zamówienia udziela kierownik projektu:
Danilo Facca – dfacca@ifispan.waw.pl

V.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres zamowienia@ifispan.waw.pl do 4 marca 2019
roku.

