
Warszawa, dn. 25.03.2022 r. 

 

Zapytanie ofertowe, GBPiZS/ZP/3/2022 

 

 

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Zabraniecka 8L, 03-872 Warszawa (zwana 

dalej również „GBPiZS”)  zaprasza do złożenia oferty cenowej na sporządzenie analiz faktograficznych 

artykułów z prasy branżowej w języku angielskim. 

 

I. Zamawiający:  

 

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Zabraniecka 8L, 03-872 Warszawa 

 

II. Przedmiot zamówienia:  

 

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie analiz faktograficznych artykułów z prasy branżowej w 

języku angielskim, przy czym do wykonania zamówienia zostanie wybranych dwóch różnych 

wykonawców, którzy zaoferują najniższą kwotę za realizację zamówienia. 

 

Kod przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 79530000-8 

 

III. Miejsce realizacji zamówienia: 

 

Poza siedzibą Zamawiającego. 

  

IV. Termin realizacji zamówienia: 

 

Od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022 r. 

 

V. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia: 

 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) Posiadania niezbędnej wiedzy w zakresie sporządzenia analiz faktograficznych artykułów  

z prasy branżowej w języku angielskim; 

2) Posiadania certyfikatu z języka angielskiego na poziomie C2 lub matury międzynarodowej lub 

dyplomu magisterskiego ukończenia wyższych studiów filologicznych lub lingwistycznych  

z języka angielskiego (wymagane przedłożenie); 

3) Posiadania wiedzy merytorycznej z zakresu problematyki pracy, rodziny i zabezpieczenia 

społecznego; 

4) Sporządzenia analiz w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem Biblioteki; 

5) Sporządzenia pisemnej analizy każdego artykułu w języku polskim o objętości 

nieprzekraczającej 1500 znaków każda analiza (jeden znak to: litera, cyfra, spacja, znaki 

specjalne, znaki interpunkcyjne i inne); 

6) Termin wykonania analiz przez wykonawcę  - 3 tygodnie, od otrzymania czasopism z Biblioteki. 

  



VI. Kryteria oceny oferty: 

(w tym informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów 

oceny oferty, sposobie przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium) 

 

Oferty Wykonawców spełniające wymienione warunki w punkcie V zostaną ocenione według 

następujących kryteriów: 

 

- cena - 100% 

 

Sposób oceny: Co=(Cn:Cb)x100  
Co - cena oferty 
Cn - cena oferty najniższej 
Cb - cena oferty badanej. 

 

 

Cena za 1 analizę artykułu przy czym w przypadku złożenia przez kilku Wykonawców najniższej tej 

samej ceny Zamawiający wedle swojego uznania przeprowadzi uzupełniające zapytanie cenowe w 

którym Wykonawcy zaproponują raz jeszcze cenę za wykonanie analizy lub Zamawiający zawrze ze 

wszystkimi Wykonawcami umowę. 

 

VII. Termin oraz sposób składania formularzy ofertowych. 

 

Termin składania ofert do dnia 06.04.2022 r. najpóźniej do godz. 15:00 (liczy się data i godzina 

wpływu do GBPiZS). 

 

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć poniższe oświadczenia i dokumenty:  

1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 2 

2. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych oraz kapitałowych z Zamawiającym - 
Załącznik nr 3 

3. Certyfikat/dyplom 

 

Sposób składania ofert:  

1. Listownie na adres: Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Zabraniecka 8L, 
03-872 Warszawa z dopiskiem na kopercie Zapytanie ofertowe nr GBPiZS/ZP/3/2022, albo 

2. e-mailem na adres: zamowieniapubliczne@gbpizs.gov.pl, albo 

3. osobiście w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Zabranieckiej 8L, 03-872 Warszawa, 
w godzinach pracy, tj. 8:00-16:00 pok. nr 104. 

 

Ofertę składa Wykonawca uprawniony do składania wiążących oświadczeń woli. 

 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami i udzielaniu wyjaśnień dotyczących postępowania jest: 

Pani Joanna Więckowska-Trzyszka, tel. 537 841 974, e-mail:  joanna_trzyszka@gbpizs.gov.pl 

 



Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków zamówienia nie później niż 

na 3 dni przed terminem składania ofert. 

 

VIII.   Tryb udzielania zamówienia: 

 

Postępowanie o udzielanie zamówienia prowadzone jest w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień 

publicznych, których wartość jest mniejsza od 130 000 złotych netto” do których nie stosuje się ustawy 

Prawo zamówień publicznych w Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. 

 

IX. Uwagi końcowe: 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez 

podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu 

sporządzania niniejszego Zapytania ofertowego. 

2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to 

przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają 

zachowania formy pisemnej. 

3. Zamawiający wykluczy z postępowania oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału 

w postępowaniu. 

4. Ofertę oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi oferentami, którzy nie 

zostali wykluczeni z postępowania. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo uzupełnienia kryteriów oceny ofert w trakcie trwania 

negocjacji. 

7. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone. 

8. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c. 

9. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im 

żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. 

10. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie 

analizy dokumentów i materiałów, jakie oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie 

zarówno formalna jak  i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami. 

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z Oferentem, którego 

oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności 

przedstawionych przez oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji. 

 

 

      Zatwierdzam 

 

 

 

 

         ……................................................................. 

Akceptacja Dyrektora//osoby upoważnionej 

 



 
 
 


