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 Kielce, dnia 15.12.2021 r. 

SR-II.272.2.400.2021      

Rozeznanie rynku 

procedura prowadzona bez stosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r.  

Prawo zamówień publicznych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych  

w Starostwie Powiatowym w Kielcach z dnia 20 stycznia 2021 r. 

 

 Zamawiający Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach zaprasza do udziału                      

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostarczanie prasy codziennej i 

czasopism periodycznych w wersji papierowej oraz elektronicznej, zwanych dalej tytułami, na rok 

2022, na potrzeby Powiatu Kieleckiego – Starostwa Powiatowego  

w Kielcach w 6 częściach: 

Część I – prasa w wersji papierowej (zgodnie z Zał. nr 1 do Rozeznania).     

Część II – Gazeta Wyborcza – wersja cyfrowa (zgodnie z Zał. Nr 2 do Rozeznania).    

Część III – Dziennik Gazeta Prawna – wersja cyfrowa (zgodnie z Zał. Nr 2 do Rozeznania).    

Część IV – Rzeczpospolita Mutacja A – wersja cyfrowa (zgodnie z Zał. Nr 2 do Rozeznania).     

Część V – Echo Dnia – wersja cyfrowa (zgodnie z Zał. Nr 2 do Rozeznania).     

Część VI - Wielostanowiskowy dostęp do portalu oświatowego na okres 12 m-cy – wersja cyfrowa 

(zgodnie z Zał. Nr 2 do Rozeznania).      

I. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczanie prasy codziennej i czasopism periodycznych w 

wersji papierowej oraz elektronicznej, zwanych dalej tytułami,  

na rok 2022, na potrzeby Powiatu Kieleckiego - Starostwa Powiatowego w Kielcach.  

Opis przedmiotu zamówienia, zawierający tytuły i ilość prasy w wersji papierowej stanowi Załącznik 

nr 1 do niniejszego rozeznania, natomiast wersje cyfrowe prasy należy zakupić  

w wersji przedstawionej w Opisie Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 2 do niniejszego rozeznania 

rynku, wraz z dostępem do archiwum i usług dodatkowych.   

Dotyczy części I zamówienia – zakup prasy w wersji papierowej:  

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczać własnym transportem oraz na swój koszt do siedziby 

Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce,  

w godz. od 6:00 do 7:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku, zakupioną prasę codzienną w dniu 

wydania, natomiast czasopisma periodyczne w terminach wskazanych we wzorze umowy. 

2. Odbiorca wymaga, aby numery prenumerowanej prasy ukazujące się w sobotę dostarczane były 

wraz z wydaniami poniedziałkowymi.       

3. Dostawca zapewnia ciągłość prenumeraty i terminowej dostawy od Wydawnictw zamawianej 

prasy.          
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4. Dopuszcza się możliwość zmiany nazwy tytułu prasy/czasopism lub/i częstotliwości ich ukazywania 

się oraz związanych z tym zmian wartości umowy. W przypadku, gdy tytuł prasy/czasopisma zmienia 

swoją nazwę lub/i częstotliwość ukazywania się, Dostawca zobowiązuje się niezwłocznie 

poinformować Odbiorcę o zaistniałych okolicznościach oraz udokumentować ich zaistnienie. 

Dostawca wycenia nowy tytuł i załącza aktualne oświadczenie Wydawcy, iż tytuł zmienia nazwę lub/i 

częstotliwość ukazywania. 

5. Dopuszcza się możliwość dołożenia tytułu prasy/czasopisma (maksymalnie 3)  

oraz związanych z tym zmian wartości umowy. W przypadku, gdy Zamawiający w ciągu 

obowiązywania umowy będzie chciał dołożyć nowy tytuł prasy/czasopisma poinformuje o tym fakcie 

Dostawcę. Dostawca wycenia nowy tytuł i zaczyna go dostarczać zgodnie z cyklem wydawniczym. 

  

6. Dopuszcza się możliwość rezygnacji z tytułu prasy/czasopisma (maksymalnie 3)  

oraz związanych z tym zmian wartości umowy. W przypadku, gdy Zamawiający w ciągu 

obowiązywania umowy będzie chciał zrezygnować z tytuł prasy/czasopisma, poinformuje  

o tym fakcie Dostawcę. Dostawca po takiej informacji pomniejszy swoje wynagrodzenie o tytuł 

prasy/czasopisma, z którego Zamawiający zrezygnował. 

Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 

Pierwsza dostawa zamówionej prasy nastąpi w dniu 03.01.2022 r. 

II. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Ofertę należy złożyć na załączonym Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 3  

do niniejszego rozeznania rynku.  

2. Dostawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub na wszystkie części zamówienia. 

3. Wymaga się, aby oferta była przygotowana i złożona wyłącznie w formie elektronicznej.  

4. Dostawca ponosi wszelką odpowiedzialność za nieterminową realizację przedmiotowego 

zamówienia.            

 

III. Termin związania ofertą:  

Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez okres minimum 30 dni,  

tj. do dnia 21.01.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert.  

 

IV. Miejsce i termin złożenia oferty:  

1. Oferty należy przesłać do dnia 23.12.2021 r. do godz. 10:00, drogą mailową na adres: 

zamowienia@powiat.kielce.pl jako skan podpisanych dokumentów.  

2. Oferty złożone po powyższym terminie nie będą rozpatrywane. 

V. Kryterium oceny ofert: 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty, nastąpi w oparciu o kryterium 100% łączna wartość oferty brutto 

w danej części (na podstawie Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 3  

do niniejszego rozeznania). 

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, w tym np. zakup dostarczonej prasy, koszty dostawy do siedziby Zamawiającego, a także 

ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania ofert. 

 

mailto:zamowienia@powiat.kielce.pl
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VI. Postanowienia dodatkowe: 

1. Odbiorca udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w niniejszym rozeznaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza cenowo,  

tj. w oparciu o podane w rozeznaniu kryterium wyboru i oceny ofert - 100 % wartość oferty brutto w 

danej części. 

2. W przypadku, gdy Dostawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,  

nie podpisze umowy z Odbiorcą, dopuszcza się możliwość wybrania do realizacji niniejszego 

zamówienia Dostawcy, którego oferta została oceniona jako kolejna (druga) na liście. 

3. Aby zapewnić porównywalność wszystkich ofert, Odbiorca zastrzega sobie prawo  

do skontaktowania się z właściwymi Dostawcami, w celu doprecyzowania i wyjaśnienia treści 

złożonych ofert. 

4. Z Dostawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, zostanie podpisana umowa  

na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego 

rozeznania (dotyczy części I zamówienia). W częściach II-VI zestawienia, zostanie udzielone 

zamówienie.  

5. Miesięczne należności Odbiorca będzie uiszczał z dołu po dostarczeniu tytułów prasowych w 

danym miesiącu, w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT 

(dotyczy części I zamówienia). W częściach II-VI zestawienia, zapłata za tytuł nastąpi  

z góry jednorazową fakturą płatną w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Odbiorcę prawidłowo 

wystawionej faktury VAT.   

6. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy dysponują odpowiednim 

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 

VII. Osoby do kontaktu: 

a) w sprawie przedmiotu zamówienia: Danuta Adamczyk, tel. (41) 200 13 33, e-mail:   

adamczyk.d@powiat.kielce.pl  

b) w sprawie procedury rozeznania rynku: Karolina Piotrowska, tel. (41) 200 15 68, e-mail: 

zamowienia@powiat.kielce.pl  

 

VIII. Klauzule informacyjne RODO:        

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016r. poz. 119, str. 1), dalej 

zwany „RODO”, informuję że: 

1. W związku z procedurą rozeznania rynku, Administratorem Państwa danych osobowych będzie 

Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach, reprezentowany przez  Starostę Kieleckiego 

z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25 – 211 Kielce. 

2. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, może skontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych pod adresem: iod@powiat.kielce.pl.  

3. Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego i na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. b w celu zlecenia zamówienia  z wybranym Wykonawcą. 

mailto:adamczyk.d@powiat.kielce.pl
mailto:zamowienia@powiat.kielce.pl
https://sip.lex.pl/?a#/act/68636690?unitId=art(13)
https://sip.lex.pl/?a#/act/68636690?unitId=art(13)
https://sip.lex.pl/?a#/act/68636690?unitId=art(13)
https://sip.lex.pl/?a#/act/68636690?unitId=art(13)
mailto:iod@powiat.kielce.pl
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4. Dane osoby, której dotyczą, zostaną pozyskane na podstawie złożonej oferty. Podanie danych jest 

dobrowolne, jednak niezbędne do złożenia zamówienia. Brak zgody na ich podanie spowoduje brak 

możliwości złożenia zamówienia.  

5. Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz osoby lub 

podmioty, którym na wniosek, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, będzie 

udostępniona dokumentacja niniejszego postępowania. Państwa dane osobowe będą publikowane 

na stronie BIP Zamawiającego, zgodnie z przepisami prawa. 

6. Dane osobowe osoby, której dotyczą, będą udostępnione organom kontrolnym oraz innym 

podmiotom wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.  

7. Dane osobowe osoby, której dotyczą, pozyskane w celu realizacji zamówienia przez wybranego 

Wykonawcę będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, 

przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi u 

Zamawiającego. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony, jeżeli 

przetwarzanie danych osobowych przez klienta będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych 

roszczeń lub obrony przed roszczeniami.  

8. Osoba, której dane dotyczą posiada:  

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych,  

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych z zastrzeżeniem, 

iż skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku rozeznania ani zmianą 

postanowień zamówienia oraz postanowień Zapytania wraz z Załącznikami,  

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO z zastrzeżeniem, iż 

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej 

lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego,  

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 

przetwarzanie jej danych osobowych  narusza przepisy RODO.  

9. Zamawiający nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski ani organizacjom 

międzynarodowym. 

10. Wykonawca, ubiegając się o zamówienie jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich 

obowiązków związanych z udziałem w postępowaniu, wynikających z RODO, tj.:  

- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane 

osobowe dotyczą i od których dane Operator bezpośrednio pozyskał (chyba, że dysponuje już tymi 

informacjami – art. 13 ust. 4 RODO),  

- obowiązek informacyjny, wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane 

przekazuje Zamawiającemu (administratorowi danych osobowych)   i których dane pośrednio 

pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 

RODO,  

- w celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie 

uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku  

z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia 

stosownego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w 

art. 13 lub art. 14 RODO.  

W związku z powyższym, Wykonawca w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do 

dokumentacji Zapytania, składa stosowne oświadczenie. 
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IX. Załączniki do Zapytania: 

1. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (część I zamówienia), 

2. Załącznik  nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia (części od II do VI zamówienia), 

3. Załącznik 3 - Formularz ofertowy,  

4. Załącznik 4 - Wzór umowy.           

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewyłonienia Wykonawcy po przeprowadzeniu niniejszego 

Zapytania ofertowego.  

 

 

 

 

Wicestarosta  

Tomasz Pleban 

 


