
PAŃSTWOWY INSTYTUT WYDAWNIClY 
00-372 Warszawa, ul. Foksal 17 
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ZAPYfANIE OFERTOWE 

I. ZAMAWIAJĄCY- Państwowy Instytut Wydawniczy
Strona www.piw.pl 
e-mail: p.skrzek@piw.pl

II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIANIA

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia u września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych z uwagi na treść art. 2 ust. 1 pkt 1 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm), ze 
względu na szacunkową wartość zamówienia poniżej 130 ooo zł 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu 
digitalizacji materiałów archiwalnych należących do Zamawiającego. W ramach 
wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do 
przygotowania materiału do skanowania, wykonanie skanu oraz dostarczenie 
zdigitalizowanej formy do Zamawiającego. Wykonawca otrzymuje od 
zamawiającego dokumenty archiwalne do sankowania, przygotowuje je (usuwa 
zszywki, szpilki, spinacze). Wykonuje skany dokumentów, następnie zwraca 
dokumenty wraz z ich wersjami elektronicznymi zamawiającemu. Do skanowania 

przeznaczono ok. 18 metrów bieżących dokumentów formatu A4 (95% 

dokumentów ma taki format). Zamawiający nie ma możliwości oszacowania ilość 
kartek z powodu różnego stanu papieru.
Szczegóły dotyczące wymagań związanych z realizacją przedmiotu 
zawarte zostały w Załączniku nr 3 Opis przedmiotu zamówienia

2. Kod CPV: 79999100-4 Usługi skanowania

3. Termin realizacji: w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że skrócenie terminu realizacji zamówienia 
stanowi kryterium oceny oferty. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę 
terminu realizacji, krótszego niż wymagany zobowiązany jest on wykonać 
przedmiot zamówienia zgodnie z deklaracją.
Realizacja zostanie podzielona na dwa etąpy. Szczegóły podziału na 
etapy strony uzgodnią ze sobą w trybie roboczym.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu; Wykluczeniu podlega Wykonawca,:
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c. dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności

cywilnej zgodnie z warunkami zamówienia,

3) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę ( osobę uprawnioną do

reprezentowania wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi

dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego pełnomocnika albo

przedstawiciela (pełnomocnictwo powinno zostać złożone wraz z ofertą)

4) W przypadku, gdy oferta nie jest podpisana przez wykonawcę lub gdy

uprawnienie do reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych

(KRS lub CEDIG) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla osoby

podpisującej ofertę. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii

za zgodność z oryginałem. (skan)

5) Cena musi być podana w złotych polskich oraz podana do dwóch miejsc po

przecinku.

6) Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą wszystkie koszty

niezbędne do prawidłowego wykonania usługi stanowiącej przedmiot

zapytania ofertowego.

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokumentów

potwierdzających doświadczenie, na które Wykonawca powołał się w

ofercie.

2. FORMA I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1) Oferta powinna zostać dostarczona w formie elektronicznej na adres email:

p.skrzek@piw.pl lub pisemnej na adres: Państwowy Instytut Wydawniczy

ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa

2) 

do dnia 31.01.2023 r. do godz.10.00 

3) W tytule maila lub oferty pisemnej należy wskazać: ,,Oferta na usługę

skanowania dokumentów archiwalnych PIW"

4) Oferta składana w formie elektronicznej może zostać podpisana

kwalifikowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym lub stanowić

elektroniczne odwzorowanie oferty pisemnej (skan)

3. POPRAWIENIE OFERTY

1) W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych,

pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki

na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej

informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

2) W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień

wymagających wyjaśnienia ( w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco

niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie

stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej

informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) - wyznaczając
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