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RPO.IV.KK.2621/153/2020
Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert - Opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa prasy (drukowanej i wybranych e-wydań) dla
Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie na 2021 r.
Zamawiający zamierza w 2021 r. prenumerować poniższe tytułu prasowe:

Tytuł prasowy

Lp.

Ilość
sztuk

1.

Dziennik Wschodni

1

2.

Kurier Lubelski

1

3.

Gazeta Prawna

1

4.

Nowy Tydzień w Lublinie

1

5.

Rachunkowość Budżetowa

1

6.

Finanse Publiczne

1

7.

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

1

8.

Monitor prawniczy (wydanie Online)

Online

1. Zamawiający przewiduje zakup gazet standard (tj. bez dodatków).
2. Prasa drukowana zawierać będzie tylko dodatki wliczone w cenę danego tytułu
3. Zamawiający przewiduje zakup trzech dzienników w wersji: e-Wydanie (PDF online) Gazeta Wyborcza, Kurier Lubelski, Dziennik Wschodni oraz jednego miesięcznika
w wersji e-wydanie Monitor Prawniczy (online)
4. Dostawa prasy powinna rozpocząć się w dniu 4 stycznia 2020 r., przy czym dostarczone
muszą być wszystkie numery zamawianych gazet/czasopism wydanych w 2021 r.
5. Prasa musi być dostarczana każdego dnia roboczego do siedziby LAWP mieszczącej się
przy ul. Wojciechowskiej 9a w Lublinie, przed godziną rozpoczęcia pracy Lubelskiej
Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, tj. przed godziną 7.30 (rano).
6. Zamawiający wymaga, aby numery prenumerowanej prasy ukazujące się w sobotę
dostarczane były wraz z wydaniami poniedziałkowymi.
7. W przypadku prasy dostarczanej w wersji elektronicznej Wykonawca zobowiązany
będzie do przekazania Zamawiającemu loginów oraz haseł dostępu wraz z określeniem
zasad korzystania i określonych limitów w dostępie niezwłocznie po podpisaniu umowy.
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8. Zamawiający wymaga, aby każdorazowo dostarczone paczki z prasą zawierały dowód
dostawy zawierający w szczególności:
- datę dostawy
- nazwy dostarczonych tytułów
- numery wydań dostarczanych tytułów.
9. Wykonawca będzie realizował dostawy prasy do siedziby Zamawiającego na własny
koszt i w sposób uniemożliwiający zniszczenie bądź zabrudzenie dostarczanych
egzemplarzy.
• Wykonawca będzie niezwłocznie zawiadamiał Zamawiającego o:
a) wszelkich istotnych zmianach dotyczących zamawianej prasy, np. o zakończeniu
lub zawieszeniu wydawania tytułu, zmianie nazwy tytułu lub częstotliwości
ukazywania się tytułu;
b) zaistnieniu siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie lub terminowe wykonanie
dostawy.
• Faktury VAT będą wystawiana w następujący sposób:
Dane nabywcy:
Województwo Lubelskie
ul. Artura Grottgera, 20 20-029 Lublin
NIP 712-290-45-45
Dane odbiorcy:
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie,
ul. Wojciechowska 9 a, 20-704 Lublin.
•

Adresem korespondencyjnym (dostawa prasy, faktur itp.), jest adres Lubelskiej
Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, ul. Wojciechowska 9a, 20-704
Lublin.

