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NARODOWA MttAli Ł.IA SPÓJNOŚCI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 29.08.2012 r.

L ZAMAWIAJĄCY:

Oficyna Wydawnicza „READ ME" Włodzimierz Bińczyk Spółka Jawna
w siedzibą Warszawie przy ul. Mińska 25; 03-808;
NIP: 1130027512, REGON: 012066700;
- wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000016886

IŁ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa nowej pięciokolorowej, pełnoformatowej, arkuszowej, offsetowej maszyny
drukarskiej, obejmująca: zakup nowoczesnej ww. maszyny poligraficznej, montaż zakupionej
maszyny na terenie Zamawiającego, szkolenie stanowiskowe w zakresie obsługi nowej
maszyny (w cenie maszyny), próby technologiczne, uruchomienie produkcji.

H!. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 3 ust. l pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 póz. 1655 ze zm.).

2. Postępowanie prowadzone jest z zgodnie Zasadami Udzielania Zamówień do
Regionalnego Programu Operacyjnego woj. łódzkiego na lata 2007-2013

3. Organizator przetargu zastrzega prawo unieważnienia przetargu bez wybierania
którejkolwiek z ofert.

4. Organizator zastrzega prawo zmiany warunków udzielenia zamówienia.
5. Złożenie jednej ważnej oferty wystarczy do przeprowadzenia postępowania

przetargowego.

IV. TYTUŁ PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH m OSI
PRIORYTETOWEJ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO:

Wzrost konkurencyjności Oficyny Wydawniczej READ ME poprzez zakup innowacyjnej,
pełnoformatowej, pieciokolorowej maszyny offsetowej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

V. NAZWA OSI PRIORYTETOWEJ I DZIAŁANIA W RAMACH KTÓRYCH
REAZLIOWANY JEST PROJEKT, O KTÓRYM MOWA W PKT. IV:

Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość.

Działanie III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.
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VI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej pięciokolorowej, pelnoformatowej,
arkuszowej, offsetowej maszyny drukarskiej, realizowana w następujący sposób:

• zakup nowoczesnej ww. maszyny poligraficznej,
• montaż zakupionej maszyny na terenie Zamawiającego,
• szkolenie stanowiskowe w zakresie obsługi nowej maszyny (w cenie maszyny),
• próby technologiczne,
• uruchomienie produkcji.

Przedmiotem zamówienia musi być fabrycznie nowe urządzenie.

2. Specyfikacja techniczna maszyny:
Maksymalny format pola zadruku arkusza przy druku odwracanym: nie mniej niż
700x1020mm;
materiał zadrukowywany przy odwracaniu: od 0,06 do 0,4 mm (lub szerszy zakres);
maksymalna prędkość drukowania przy druku odwracanym: nie mniej niż 12.000 ark/h;
grubość płyty: 0,28-0,3 mm;
Sterowanie:
• sterowanie zespołami maszyny z pulpitu:
• programy umożliwiające wymianę informacji pomiędzy elementami systemu maszyny,

uwzględniające technologię PPF w standardzie CIP3 i CIP4
• program do wstępnego ustawienia stref farbowych.
• komputer do oprogramowania sterującego
• możliwość przygotowanie nowego zlecenia podczas drukowania
• pamięć zleceń z funkcją filtrowania i wyszukiwania
• zdalne sterowanie registrami, strefami farbowymi, prędkością duktora farbowego,
• możliwość konfiguracji programów mycia zespołu farbowego i wodnego i obciągów
• zapisywanie zlecenia z wszystkimi istotnymi ustawieniami maszyny,
• interface dla podłączenia maszyny przez internet do zdalnego serwisu
Pulpit:
• stół sterowniczy z szufladami i oświetleniem
• spektrofotometr zintegrowany z pulpitem maszyny drukującej;
Nakładanie
• możliwość wstępnego ustawiania wszystkich formatów, gramatury i powietrza z opcją

zapamiętania,
• kontrola strumienia arkuszy:
• automatyczne sterowanie skokiem podnoszenia stosu
• głowica ssąca z automatyką sterowania podczas pracy,
• kontrola podwójnego arkusza
• system dejonizujący na nakładaniu
Zespoły drukujące - cylindry
• pięć agregatów drukujących z odwracaniem po drugim agregacie
• zautomatyzowana wymiana płyt
• automatyczne ustawianie tłoczenia (docisku na grubość materiału do zadruku),
• pneumatyczne dostawianie docisku: guma/płyta - guma/płyta/docisk,
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• czujnik kontroli transportu arkuszy w maszynie,
Zespół farbowy
• zdalnie sterowany kałamarz farbowy
Zespół zwilżający
• zautomatyzowany system do termostatowania zespołu farbowego oraz zarządzania

podawaniem środka zwilżającego,
• zdalne usuwanie zanieczyszczeń z formy drukowej
Przekaz arkuszy
• automatyczna kontrola brakującego arkusza
• zautomatyzowany system odwracania,
• cylindry dociskowe po odwracaniu z płaszczami transferowymi o właściwościach

oleofobowych
Wykładanie
• automatyczne ustawianie parametrów, możliwość zapamiętania ustawień
• system hamulców arkuszy z kompensacją prędkości,
• system sterowania powietrzem dla prawidłowego tworzenia się stosu,
• aparat do proszkowania - precyzyjne dozowanie proszku
Pozostałe
• szafa zasilania w powietrze,
• kompresory i sprężarki do zaopatrzenie wszystkich punktów odbiorczych maszyny w

bezolejowe i nieskroplone sprężone powietrze
• centralny zautomatyzowany system smarowania maszyny,
• l komplet narzędzi,
• maszyna zabezpieczona antykorozyjnie,
• blachy podkładowe,
• komplet dokumentów w j ęzyku polskim,
• wszystkie materiały eksploatacyjne, niezbędne do uruchomienia maszyny (do czasu

odbioru) zapewnia Wykonawca, poza farbą i papierem do druku
Mycie
• automatyczne urządzenie do mycia sterowane programowo

3. Warunki gwarancji:
1. Okres gwarancji minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru
2. Fakultatywnie - dodatkowy okres 12 miesięcy (po upływie 12-go miesiąca podstawowego

okresu gwarancji) bezpłatnych czynności serwisowych (bezpłatna robocizna i/lub części)
3. Czasy reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii w okresach określonych wyżej w pkt

l i 2 warunków gwarancji, rozumiane jako:
a) czas wykonania zdalnej diagnozy - max 6 godzin roboczych (godziny robocze 8.00-
17.00 w dni robocze),
b) czas przyjazdu - max 24 godziny (licząc w dni robocze).

4. Warunki kontraktu:
PRZEDMIOT KONTRAKTU
Przedmiotem Kontraktu jest dostawa fabrycznie nowej pięciokolorowej, pełnoformatowej,
arkuszowej, offsetowej Maszyny drukarskiej, obejmująca: zakup nowoczesnej ww. maszyny
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poligraficznej, montaż zakupionej maszyny na terenie Zamawiającego, szkolenie
stanowiskowe w zakresie obsługi nowej maszyny (w cenie maszyny), próby technologiczne,
uruchomienie produkcji
1. WYKONAWCA sprzedaje a ZAMAWIAJĄCY kupuje maszynę zgodnie z wyposażeniem
zawartym w załączniku.
2. WYKONAWCA oświadcza, że maszyna jest fabrycznie nowa, a właściwy numer fabryczny
umieści na fakturze.
3. WYKONAWCA oświadcza, że wymieniona w ust. l maszyna nie jest objęta żadnym
postępowaniem sądowym i roszczeniowym, jakimikolwiek prawami osób trzecich oraz nie
jest przedmiotem zastawu ani też umowy przewłaszczenia oraz że ponosi odpowiedzialność z
tytułu rękojmi za wady prawne, jawne i ukryte oraz rękojmię za wady fizyczne.
WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU, CENY
1. Wartość netto Kontraktu będzie powiększona o podatek VAT zgodnie z przepisami

obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.
2. Towar jest opakowany i ubezpieczony na czas transportu, rozładunku, montażu i
uruchomienia na koszt Wykonawcy.
3. Ceny są stałe i nie podlegają żadnej zmianie.
TERMIN DOSTAWY I INSTALACJI
1. Zamówiona zgodnie z tym kontraktem maszyna zostanie dostarczona i uruchomiona w
okresie od 15 grudnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.
2. W podanym terminie maszyna będzie wyprodukowana zgodnie z warunkami kontraktu,
sprawdzona, zapakowana i dostarczona do miejsca przeznaczenia.
Warunki dostawy: DDP - (92-403) Łódź, ul. Olechowska 83, zgodnie z INCOTERMS 2010.
Adres dostawy - Drukarnia Wykonawcy w Łodzi przy ul. Olechowskiej 83
3. Zdjęcie maszyny ze środka transportu i wniesienie na miejsce posadowienia będzie
wykonane przez WYKONAWCĘ lub wskazaną przez niego firmę. Koszty rozładunku i
wprowadzenia oraz ubezpieczenia są uwzględnione w wartości kontraktu.
4. Instalacji maszyny, uruchomienia i przeszkolenia obsługi dokona WYKONAWCA
niezwłocznie od daty dostarczenia maszyny ZAMAWIAJĄCEMU.
5. Przekazanie maszyny do eksploatacji nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego
przez ZAMAWIAJĄCEGO i przedstawiciela WYKONAWCY.
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Przedpłata w wysokości 5 % wartości netto kontraktu, płatna przelewem w ciągu 7 dni po
podpisaniu kontraktu
WYKONAWCA zobowiązany jest do wystawienia ZAMAWIAJĄCEMU faktury na płatność
w ciągu 7 dni od daty jej wpłynięcia na konto WYKONAWCY
2. Druga płatność w wysokości 75% wartości netto kontraktu płatna przelewem w ciągu 7 dni
po dostawie maszyny i otrzymaniu faktury VAT.
3. 20% wartości netto kontraktu płatne w ciągu 7 dni od daty protokolarnego przekazania
maszyny do eksploatacji na podstawie faktury VAT oraz na podstawie kopii protokołu
odbioru.
4. Wartość podatku VAT płatna w ciągu 90 dni od daty wystawienia faktury VAT.
Przy podpisaniu kontraktu ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany do przedstawienia umowy z
instytucją finansującą, zapewniającą mu środki na sfinansowanie kontraktu.
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MONTAŻ I INSTRUKTAŻ
1. Koszty montażu i instruktażu oraz transportu są uwzględnione w wartości kontraktu.
2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do:

• przygotowania i udostępnienia miejsca pod montaż maszyny
• dokonania na własny koszt przygotowań oraz innych niezbędnych prac, aby montaż

mógł się rozpocząć niezwłocznie po dostawie maszyny i był kontynuowany bez
przeszkód,

• oddelegowanie odpowiedniej ilości pracowników pomocniczych do prac związanych
• z rozpakowaniem, rozkonserwowaniem maszyny i innymi czynnościami

pomocniczymi,
• udostępnienia pomieszczeń dla przechowania materiałów i urządzeń WYKONAWCY,

niezbędnych dla dokonania montażu maszyny a także do dozoru mienia
WYKONAWCY na terenie zakładu,

• przechowywania maszyny w oryginalnym opakowaniu, pod zadaszeniem, chroniąc
przed uszkodzeniem. Oryginalne opakowanie może być otwarte tylko w obecności
przedstawiciela WYKONAWCY,

• udostępnienie zamykanego pomieszczenia dla monterów WYKONAWCY służącego
jako przebieralnia.

3. WYKONAWCA zobowiązuje się do dostarczenia na koszt własny materiałów do
uruchomienia, instruktażu i przekazania przedmiotu kontraktu do eksploatacji za
wyjątkiem papieru (i innych podłoży) i farby

DOKUMETACJA TECHNICZNA
Wraz z maszyną WYKONAWCA zobowiązany jest do przesłania ZAMAWIAJĄCEMU
dokumentacji technicznej:
1. plan maszyny z danymi technicznymi,
2. instrukcji dotyczącej obsługi i konserwacji wyposażenia / urządzeń w j. polskim).
GWARANCJA
1. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za prawidłową konstrukcję, materiał
i wykonanie dostarczanych produktów, przy czym okres gwarancji wynosi min. 12 miesięcy
licząc od dnia uruchomienia.
2. WYKONAWCA zobowiązany jest do usunięcia wad, nie mających zasadniczego wpływu
na pracę maszyny, na swój koszt w ciągu 30 dni od momentu ich zgłoszenia.
W przypadku awarii ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA uzgadnia bliski termin jej usunięcia,
przy czym czas reakcji na podjecie działań serwisowych w celu usunięcia awarii określono na
24 godziny (licząc dni robocze).
3. Koszty transportu wraz z wydatkami na ubezpieczenie transportu, które powstały wskutek
konieczności dokonania naprawy lub wymiany reklamowanego towaru, ponosi
WYKONAWCA łącznie z ryzykiem uszkodzenia lub zaginięcia podczas transportu.
4. Powyższa gwarancja nie obejmuje roszczeń gwarancyjnych ZAMAWIAJĄCEGO
powstałych wskutek udowodnionej wadliwej obsługi maszyny. Takie naprawy będą
natychmiast fakturowane na ZAMAWIAJĄCEGO.
5. Gwarancja obejmuje naprawy związane z nieprawidłowym działaniem maszyny i nie
stosuje się do uszkodzeń powstałych z winy ZAMAWIAJĄCEGO.
SIŁA WYŻSZA
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1. W przypadku wystąpienia siły wyższej (pożar, powódź, trzęsienie ziemi, strajki, konflikty
wojenne) termin dostawy, podany w kontrakcie, zostanie przesunięty o czas trwania tych
wydarzeń, ale tylko wtedy, kiedy będą miały one znaczący wpływ na terminowe wywiązanie
się z kontraktu.
2. WYKONAWCA jest zobowiązany do natychmiastowego pisemnego zawiadomienia
ZAMAWIAJĄCEGO o wystąpieniu i zakończeniu działania siły wyższej, która uniemożliwia
wykonanie kontraktu
3. Jeżeli opóźnienie spowodowane działaniem siły wyższej trwa dłużej niż 2 miesiące,
ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest do odstąpienia od kontraktu w całości lub jego części.
4. Wpłacona zaliczka zostanie zwrócona ZAMAWIAJĄCEMU.
5. W razie anulowania kontraktu żadna ze stron nie jest uprawniona do żądania od drugiej
strony odszkodowania za ewentualne straty.
ARBITRAŻ
1. Obie strony dołożą wszelkich starań, aby wszystkie różnice zdań i sprawy sporne związane
z kontraktem lub z niego wynikające rozstrzygnięte zostały ugodowo.
2. Jeżeli takie porozumienia nie będą możliwe, wszystkie różnice zdań i sprawy sporne
zostaną przekazane do rozpatrzenia przez właściwy rzeczowo sąd dla Miasta Stołecznego
Warszawy
WARUNKI POZOSTAŁE
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Treść niniejszego kontraktu stanowi tajemnicę handlową i nie może być udostępniona
osobom trzecim z wyjątkiem instytucji finansującej zakup.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Wykonawca winien uważnie zapoznać się
z całością niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej lub warunkowej.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
4. Ofertę sporządza się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są

składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
5. Oferta musi mieć formę pisemną, powinna mieć postać wydruku komputerowego lub być

napisana na maszynie do pisania lub ręcznie - długopisem albo nieścieralnym atramentem.
6. Oferta, jak również wszelkie oświadczenia Wykonawcy zostaną podpisane przez osobę

(osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania Wykonawcy.
7. Upoważnienie do podpisania oferty należy dołączyć do oferty
8. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca dokonał jakichkolwiek zmian lub poprawek

winny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę wraz z datą naniesienia
zmiany.

9. Ofertę należy umieścić w kopercie, która będzie:
posiadać oznaczenie: „Oferta na pięciokolorową, pełnoformatową, arkuszową, offsetową
maszynę drukarską";
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- opatrzona pieczęcią Wykonawcy lub słownie nazwą firmy i adresem nadawcy wraz
z numerem telefonu;

- zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz
zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed
upływem terminu składania ofert. W tym celu powiadomi Zamawiającego na piśmie
0 wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert, oraz
złoży zamienną ofertę oznaczoną jak w pkt. 9 oraz dodatkowo podpisaną „zmiana" lub
„wycofanie".

11. Wykonawca nie może wycofać oferty, ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści
oferty po terminie składania ofert.

12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

VIII. WARUNKI, KTÓRYCH SPEŁNIENIE WYMAGANE JEST OD
WYKONAWCÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym

1 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do
wykonania zamówienia.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24

ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Uwzględnienie w kontrakcie na dostawę warunków wskazanych w rozdz. VI pkt. 4
6. Celem zagwarantowania prawidłowej realizacji działań serwisowych Wykonawca musi

dysponować min 10 etatowymi pracownikami serwisu oferowanej maszyny
komunikującymi się w języku polskim lub zapewnić tłumacza.

IX. SPOSÓB OBLICZANIA CENY

1. W ofercie należy podać w PLN cenę netto, stawkę podatku VAT, wartość VAT oraz cenę
brutto (cyfrowo i słownie).

2. Jeżeli w ofercie zostanie podana cena w innej walucie niż PLN, to komisja przetargowa
przeliczy podaną kwotę po średnim kursie NBP danej waluty na dzień otwarcia ofert.

3. Wykonawca określi cenę brutto za wszystkie elementy określone w ofercie. Cena obejmuje
wszelkie etapy, koszty, podatki i upusty, wynagrodzenie itp.

4. Cenę oferty należy policzyć w sposób następujący:

Co = C l + A l + B l

Co - liczba przyznanych ofercie punktów

7
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Cl - cena ofertowa brutto maszyny
A l - parametry techniczne
B l - czas trwania i zakres gwarancji

5. Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę brutto w PLN.
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego

zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów, który miałby obowiązek
wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
8. Jeżeli nie można dokonać wyboru ofert ze względu na to, że co najmniej dwie oferty

przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, wówczas zamawiający
dokonuje wyboru oferty z najniższą ceną.

X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY WRAZ Z PODANIEM
ZNACZENIA KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone przez
Zamawiającego.

2. Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich
znaczenie:
a. w przypadku kryterium cena oferty waga 65%
b. w przypadku kryterium parametry techniczne waga 29%;
c. w przypadku kryterium czas trwania i zakres gwarancji waga 6%.

Sposób oceny ofert
Kryterium: cena ofertowa brutto (określona do dwóch miejsc po przecinku) - zostanie
ocenione przy zastosowaniu następującego wzoru:

najniższa cena
Cl = x 100 pkt x 65%

oferowana cena

Kryterium - parametry techniczne - w ramach tego kryterium oceniana będzie zgodność
oferty z parametrami technicznymi urządzenia opisanymi w punkcie VI. Wykonawca, który
zaoferuje maszynę o parametrach zgodnych z opisanymi w pkt. VI otrzyma O punktów.
Wykonawca oferujący maszynę z parametrami przewyższającymi opisane w pkt VI otrzyma
punkty od l do 100

A l = liczba punktów x 29%

Kryterium - czas trwania i zakres gwarancji - w ramach tego kryterium oceniany będzie
okres gwarancji zgodnie z poniższymi zasadami.

l rok pełnej gwarancji O pkt

8
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l rok pełnej gwarancji
plus następny rok bezpłatnych pełnych usług serwisowych (bez części) 50 pkt

l rok pełnej gwarancji
plus następny rok bezpłatnych pełnych usług serwisowych i części 100 pkt

B l = liczba punktów x 6%

Punkty wynikające z algorytmu matematycznego, uzyskane przez Wykonawcę, zostaną
zaokrąglone (zgodnie z zasadami matematycznymi) do dwóch miejsc po przecinku.

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1. Ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego:
Oficyna Wydawnicza „READ ME" Spółka Jawna,
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

z dopiskiem „Oferta na pięciokolorową, pelnoformatową, arkuszową, offsetową maszynę
drukarską"
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.
3. Termin składania ofert upływa dnia 12.09.2012 r. o godz. 17.00
4. Oferty złożone po dacie określonej w pkt. 3 pozostawia się bez otwarcia i uznaje się za

odrzucone. Oferta taka zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

XII. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. OTWARCIE OFERT.

1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 13.09.2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie
Zamawiającego:
Oficyna Wydawnicza „READ ME" Spółka Jawna,
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

3. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki
polegające na niezgodności oferty z mniejszym Ogłoszeniem o zamówieniu,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
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4. Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty równocześnie wszystkich
Wykonawców, podając uzasadnienia faktyczne i prawne, niezwłocznie po jej wybraniu.

5. Ofertę Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania, uznaje się za odrzuconą.
6. Zamawiający również odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą;
- jej treść nie odpowiada treści niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia;
- zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na

poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z niniejszym Ogłoszeniem
o zamówieniu, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
7. O odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców,

podając uzasadnienia faktyczne i prawne, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej
oferty.

8. Postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się zawarciem umowy o udzielenie
zamówienia bądź zamknięciem postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.

9. Zamawiający zamyka postępowanie bez zawarcia umowy, jeżeli:
- nie została złożona żadna oferta;
- żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez

Zamawiającego;
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia;
- Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy z rażącym naruszeniem warunków

niniejszego Ogłoszenia;
- Zamawiający stwierdził istnienie istotnych okoliczności, których nie można było

wcześniej przewidzieć, których zaistnienie powoduje niemożność zawarcia
prawidłowej umowy.

XIV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia ustala się w przedziale czasowym od 15 grudnia 2012 r. do 31
stycznia 2013 r.
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