
 

 

                                                                                                   Warszawa, dnia 22 listopada 2021 r. 
 

MODYFIKACJA I WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO  
 Nr 73/DB/2021 

 
 
Przedmiot zamówienia publicznego:  
Prenumerata prasy oraz wydawnictw specjalistycznych krajowych i zagranicznych w formie papierowej i elektronicznej dla 
Głównego Urzędu Statystycznego na 2022 rok. 
  
Pytanie 5: 
Otrzymałem informacje, że Demography jest dostępne bezpłatnie, w ramach open access. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wykreślenie z zapytania ofertowego następującego tytułu dla prenumeraty 
prasy w formie elektronicznej: Demography, Pozycja 3. 
 
Pytanie 6: 
Informuję, że w prenumeracie prasy oraz wydawnictw specjalistycznych krajowych i zagranicznych w formie papierowej i 
elektronicznej dla Głównego Urzędu Statystycznego na 2022 rok, tytuły:  
Wersja papierowa: 
Poz. 27 Informacja w Administracji Publicznej - został zawieszony i nie ukazuje się. 
Poz. 68 Wprost - dostępna jest tylko wersja elektroniczna. 
Wersja online: 
Poz. 3 Demography - jest dostępna bezpłatnie w ramach open access.  
Poz. 25 SAS Serwis Administracyjno - Samorządowy - jest dostępny tylko bezpośrednio u wydawcy. 
Proszę o wykreślenie wymienionych pozycji. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wykreślenie z zapytania ofertowego następujących tytułów: 
Wersja papierowa: 

1. Informacja w Administracji Publicznej, Pozycja 27 
2. Wprost, Pozycja 68 

Wersja elektroniczna: 
1. Demography, Pozycja 3 (Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 5 – tytuł zostaje wykreślony)  
2. SAS Serwis Administracyjno – Samorządowy, Pozycja 25 

 
Pytanie 7: 
W związku z organizowanym zapytaniem ofertowym na prenumeratę i dostawę prasy, w imieniu …………. ………………..   
zwracam się do Państwa z prośbą  o dokonanie zmian w formularzu ofertowym zgodnie z poniższymi informacjami. 
Wykaz tytułów prasy oraz wydawnictw specjalistycznych w formie papierowej: 
Tab. 1: 
Poz. 9- BIULETYN GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO- proszę o wykreślenie pozycji z formularza ofertowego 
Tytuł nie ukaże się w wersji papierowej 
Poz. 27 - INFORMACJA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - proszę o wykreślenie pozycji z formularza ofertowego 
Tytuł przestał się ukazywać 
Poz. Prawne i Techniczne Aspekty ochrony danych i informacji-   proszę o informację czy chodzi państwu o tytuł Abi Expert  
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Jeżeli nie zwracamy się z prośbą o podanie ISSN lub wydawcę tytułu  
Poz. 64 -  STUDIA EKONOMICZNE - proszę o wykreślenie pozycji z formularza ofertowego 
Tytuł  nie będzie się ukazywał ,zgodnie z informacja od Wydawcy czasopismo jest w trakcie przebudowy (ma się zmienić 
redakcja, cena, a także sam tytuł)  
Poz. 68- WPROST- proszę o wykreślenie pozycji z formularza ofertowego 
Tytuł nie ukazuje się w wersji papierowej 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wykreślenie z zapytania ofertowego następujących tytułów: 
Wersja papierowa: 

1. BIULETYN GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO, Pozycja 9 
3. Informacja w Administracji Publicznej, Pozycja 27 (Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 6 – tytuł zostaje 

wykreślony)  
2. STUDIA EKONOMICZNE, Pozycja 64 
4. WPROST, Pozycja 68 (Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 6 – tytuł zostaje wykreślony)  
 

Zamawiający informuje, że wydawcą tytułu: Prawne i Techniczne Aspekty ochrony danych i informacji, Pozycja 42, jest ABI 
Expert. 
 
Zamawiający informuje, że na stronie BIP GUS zostały udostępnione zmodyfikowane następujące 

dokumenty stanowiące załączniki do zapytania ofertowego: 
 

- Opis przedmiotu zamówienia – zmieniony w dn. 22.11.2021 r.,  
- Formularz cenowy – zmieniony w dn. 22.11.2021 r. 
 
W wyżej wymienionych dokumentach zostały wykreślone następujące tytuły: 
 
Wersja papierowa: 

1. BIULETYN GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO, Pozycja 9 
2. Informacja w Administracji Publicznej, Pozycja 27 
3. STUDIA EKONOMICZNE, Pozycja 64 
4. Wprost, Pozycja 68 

Wersja elektroniczna: 
1. Demography, Pozycja 3  
2. SAS Serwis Administracyjno – Samorządowy, Pozycja 25 

 
  
 

Józef Duchniewicz 

 
Zastępca Dyrektora Departamentu Administracyjno – Budżetowego 
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