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I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 

Nazwa Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji  

Adres ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa 

Nazwa Agencja Badań Medycznych 

Adres ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa 

 

II. PRZEDMIOT WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH 

Świadczenie przez Wykonawcę usług wydawania i dystrybuowania Czasopisma naukowego 

„Polish Journal of Health Policy: Health Management, Technology Assessment and 

Innovations.” 

 

III. PUBLIKACJA OGŁOSZENIA O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH 

RYNKOWYCH 

Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych zostało opublikowane 29.04.2022 r. na stronie 

internetowej Zamawiającego, w Biuletynie Informacji Publicznej, pod linkiem: 

https://bipold.aotm.gov.pl/index.php/zamowienia-publiczne/wtepne-konsultacje-rynkowe . 

Termin składania zgłoszeń upływał r. dn. 13.05.2022 r. o godz. 16:00.  

Zakończenie wstępnych konsultacji rynkowych nastąpiło w dniu 13.05.2022 r. 

 

IV. UCZESTNICY WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH – LICZBA 

ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW. 

Zamawiający, zgodnie z ogłoszeniem, zaprosił do udziału we wstępnych konsultacjach 

rynkowych podmioty, które w wyznaczonym terminie złożyły wnioski wraz z odpowiednimi 

dokumentami (pełnomocnictwa, zobowiązanie do zachowania poufności), tj.: 

Wstępne Konsultacje Rynkowe dot. usług wydawania i dystrybuowania czasopisma naukowego 

lp. wykonawca Dane adresowe Osoba do kontaktu 

1 
 

Termedia sp. z o.o. 
ul. Kleeberga 2, 61-615 Poznań 

Donata Ziółkowska                  

tel. 501 419 572 

2 

"Medycyna Praktyczna" 

Wojciech Bodzoń, Piotr 

Gajewski, Jarosław Kużdżał, 

Wiesław Latuszek-

Łukasiewicz, Bernard 

Wirkijowski Spółka Jawna 

 

 Cholerzyn 445, 32-060 Liszki 

Wiesław Latuszek-

Łukasiewicz 

          tel. 663 430 131 

3 
VM Media Sp. z o.o. VM 

Group Sp. k. 

ul. Świętokrzyska 73, 80-180 

Gdańsk 

Łukasz Popaszkiewicz    

tel. 605 684 555 

https://bipold.aotm.gov.pl/index.php/zamowienia-publiczne/wtepne-konsultacje-rynkowe
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4. Index Copernicus Sp. z o.o. 
ul. Kasprzaka 31A/184 01-234 

Warszawa 

Leszek Stypułkowski 

tel. 508 040 897 

 

Ww. podmioty spełniły wymagania formalne, wobec powyższego zostały zakwalifikowane do 

udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych.  

 

V. TERMINY PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH 

W związku z wprowadzonym na terenie Polski stanem epidemii, Zmawiający przeprowadził 

indywidualne spotkania z Wykonawcami w formie on-line, za pomocą komunikatora ZOOM, w 

następujących terminach: 

 

Liczba uczestników spotkań: 

Wstępne Konsultacje Rynkowe dot. usług wydawania i dystrybuowania czasopisma 

naukowego 

lp. wykonawca terminy spotkań on-line 
liczba uczestników 

spotkania 

1 
 

Termedia sp. z o.o. 

25.05.2022 r. godz. 12:00-

13:00; spotkanie on-line na 

platformie ZOOM 

9 

2 

"Medycyna Praktyczna" 

Wojciech Bodzoń, Piotr 

Gajewski, Jarosław Kużdżał, 

Wiesław Latuszek-

Łukasiewicz, Bernard 

Wirkijowski Spółka Jawna 

25.05.2022 r. godz. 13.00-

14:00; spotkanie on-line na 

platformie ZOOM 

11 

3 
VM Media Sp. z o.o. VM 

Group Sp. k. 

30.05.2022 r. godz. 12.00-

13.00; spotkanie on-line na 

platformie ZOOM 

8 

4 Index Copernicus Sp. z o.o. 

25.05.2022 r. godz. 14.00-

15.00; spotkanie on-line na 

platformie ZOOM 

8 

 

VI. PRZEBIEG WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH  

1. Materiały udostępnione uczestnikom wstępnych konsultacji rynkowych , na stronie BIP 

Zamawiającego:  

• Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych. 

• Wniosek o dopuszczenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych. 

• Regulamin Przeprowadzenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych. 

 

2. Spotkania / Konsultacje: 
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A. Na spotkaniu z firmą Termedia sp. z o.o. dnia 25.05.2022 r., w którym uczestniczyło 

łącznie 9 osób, zostały omówione założenia projektu przyszłego przetargu dot. 

wydawania i dystrybuowania czasopisma naukowego oraz oczekiwania ze strony 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązał się do szczegółowego rozpatrzenia koncepcji 

Zamawiającego oraz przygotowania propozycji ofertowych. 

Podczas spotkania omówiono następujące kwestie dot. świadczenia usług wydawania i 

dystrybuowania czasopisma oraz dokonano analizy zapisów i postanowień 

dotychczasowej dokumentacji przetargowej związanej z niniejszą usługą, w tym m.in.: 

- zastosowanie dwujęzycznego interface (editorial system), (bentus), wymagane cechy 

tego systemu,  

- podział bazy autorów i recenzentów 

- Wykonawca wniósł o doprecyzowanie czy ma wykonywać tylko korektę językową czy 

także redakcyjną,  

- opisanie layoutu  

- termin nadania numeru ISSN i DOI  

-Wykonawca wniósł o doprecyzowanie czy grupa docelowa do wysyłki będzie 

dostarczona/udostępniona przez Zamawiającego czy ma ją dostarczyć Wykonawca oraz 

kto ma być w grupie docelowej 

- wymogów zamieszczania publikowanych treści w konkretnych bazach w OPZ,  

- pojęcie zgłoszenia i indeksacji,  

- sposoby pozyskiwania cytowań,  

- przygotowywanie raportu,. 

 

Po spotkaniu Zamawiający wstępnie ustalił konieczność doprecyzowania w OPZ  

podziału bazy autorów i recenzentów, zapisy dotyczące korekty językowej i redakcyjnej 

oraz sposoby pozyskiwania cytowań.  

 

 

B. Na spotkaniu z firmą "Medycyna Praktyczna" Wojciech Bodzoń, Piotr Gajewski, 

Jarosław Kużdżał, Wiesław Latuszek-Łukasiewicz, Bernard Wirkijowski Spółka Jawna 

dnia 25.05.2022 r, w którym uczestniczyło łącznie 11 osób, zostały omówione założenia 

projektu przyszłego przetargu dot. wydawania i dystrybuowania czasopisma naukowego 

oraz oczekiwania ze strony Zamawiającego. Wykonawca zobowiązał się do 
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szczegółowego rozpatrzenia koncepcji Zamawiającego oraz przygotowania propozycji 

ofertowych. 

Podczas spotkania omówiono następujące kwestie dot. świadczenia usług wydawania i 

dystrybuowania czasopisma oraz dokonano analizy zapisów i postanowień 

dotychczasowej dokumentacji przetargowej związanej z niniejszą usługą, w tym m.in.: 

- Wykonawca zwrócił uwagę na wysokie koszty związane z  usługą drukowania  

- formę przekazywania artykułów do wydawcy  

- czas trwania i proces obiegu artykułu pomiędzy redakcją a wydawnictwem 

 

Po spotkaniu Zamawiający wstępnie ustalił konieczność doprecyzowania w OPZ  całego 

procesu obiegu artykułów pomiędzy redakcją naukową czasopisma a wydawnictwem. 

 

C. Na spotkaniu z firmą VM Media Sp. z o.o. VM Group Sp. k. dnia 30.05.2022 r., w którym 

uczestniczyło łącznie 8 osób, zostały omówione założenia projektu przyszłego przetargu 

dot. wydawania i dystrybuowania czasopisma naukowego oraz oczekiwania ze strony 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązał się do szczegółowego rozpatrzenia koncepcji 

Zamawiającego oraz przygotowania propozycji ofertowych. 

Podczas spotkania omówiono następujące kwestie dot. świadczenia usług wydawania i 

dystrybuowania czasopisma oraz dokonano analizy zapisów i postanowień 

dotychczasowej dokumentacji przetargowej związanej z niniejszą usługą, w tym m.in.: 

- okres współpracy z wydawnictwem, 

- omówiono proces dotarcia do renomowanych wskaźników,  

- wykonawca wskazał że należy określić ilość egzemplarzy papierowych oraz że w 

ofercie musiałbym wycenić dodatkowo każdy egzemplarz, 

- reklamy w czasopiśmie,  

- systemy antyplagiatowe. 

 

Po spotkaniu Zamawiający wstępnie ustalił konieczność doprecyzowania w OPZ  ilości 

egzemplarzy czasopisma, okres współpracy z wydawnictwem oraz informacje na temat 

systemu antyplagiaotowego. 

 

D. Na spotkaniu z firmą Index Copernicus Sp. z o.o. dnia 25.05.2022 r, w którym 

uczestniczyło łącznie 8 osób, zostały omówione założenia projektu przyszłego przetargu 

dot. wydawania i dystrybuowania czasopisma naukowego oraz oczekiwania ze strony 
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Zamawiającego. Wykonawca zobowiązał się do szczegółowego rozpatrzenia koncepcji 

Zamawiającego oraz przygotowania propozycji ofertowych. 

Podczas spotkania omówiono następujące kwestie dot. świadczenia usług wydawania i 

dystrybuowania czasopisma oraz dokonano analizy zapisów i postanowień 

dotychczasowej dokumentacji przetargowej związanej z niniejszą usługą, w tym m.in.: 

- minimalny okres współpracy z wydawnictwem, 

-  sposób udostępniania artykułów, 

- proces promowania czasopisma, który umożliwi wsparcie w uzyskaniu jego rangi,  

- wpływ pochodzenia autorów na obecność czasopisma w poszczególnych bazach, 

- proces wymiany informacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, wskazano na 

konieczność cyklicznych spotkań raz na pół roku na których będą omawiane długofalowe 

cele oraz częstszych spotkań roboczych,  

- prawa majątkowe i autorskie oraz wymianę licencji. 

 

Po spotkaniu Zamawiający wstępnie ustalił konieczność doprecyzowania w OPZ  

minimalnego czasu współpracy wynoszącego 2 lata, zapisy dotyczące praw majątkowych 

i autorskich. 

 

VII. EFEKTY WSTĘPNYCH RYNKOWYCH 

1. Podsumowanie wpływu wstępnych konsultacji rynkowych na planowane postępowanie. 

Przeprowadzone wstępne konsultacje rynkowe dostarczyły zamawiającemu informacji 

mających wpływ na planowanie przyszłego postępowania przetargowego oraz 

przygotowywania dokumentacji przetargowej (w tym niezbędne do przygotowania OPZ), w 

szczególności: 

• procesu obiegu artykułów pomiędzy redakcją naukową czasopisma a wydawnictwem 

• zapisy dotyczące korekty językowej i redakcyjnej 

• proces wymiany informacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 

• proces dotarcia do renomowanych wskaźników 

2. Informacje w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz szacunkowej wartości 

zamówienia: 

Pozyskano informacje odnośnie do opisów kluczowych warunków przy szacowaniu wyceny. 

3. W zakresie kryteriów oceny Wykonawców uzyskano informacje, że kryteria winny 

skupiać się na: 
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Zastosowanie procedury udzielenia zamówienia publicznego określonej w ustawie z dnia 

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych - zwanej dalej „ustawą PZP” - ma 

na celu wyłonienie spośród wszystkich ofert złożonych w danym postępowaniu, oferty 

najkorzystniejszej dla zamawiającego. 

 

Warunkami udziału w postępowaniu powinny być: 

• Odpowiedni poziom obrotów za ostatni rok obrotowy 

• Potencjał kadrowy Wykonawcy 

Kryteriami oceny ofert winny być: 

• Cena 

• Koncepcja rozwoju czasopisma: 

- subkryteria: lista baz bibliometrycznych do 2 lat, lista baz bibliometrycznych do 

5 lat (między 2. a 5. rokiem działania czasopisma), harmonogram, opis strategii 

uzyskania punktów MEiN, realność wdrożenia przedstawionej koncepcji. 

• Koncepcja promocji czasopisma: 

- subkryteria: Różnorodność form działań promocyjnych, Realność zwiększenia 

grona czytelników artykułów publikowanych w Czasopiśmie poprzez wdrożenie 

zaoferowanych przez Wykonawcę usług, Realność zwiększenia wskaźników 

cytowalności artykułów poprzez wdrożenie zaoferowanych przez Wykonawcę 

usług, Planowana częstotliwość działań promocyjnych częściej niż 1 raz w 

miesiącu . 

 

4. Informacje o wpływie wstępnych konsultacji rynkowych na projekt SWZ oraz projekt 

warunków umowy w sprawie świadczenia usługi. 

Przeprowadzone wstępne konsultacje rynkowe przyczyniły się do pozyskania przez 

Zamawiającego wiedzy w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu 

zamówienia, specyfikacji warunków zamówienia a także określenia warunków umowy 

w zakresie usług wydawania i dystrybuowania czasopisma naukowego. 

Przeprowadzone Wstępne Konsultacje Rynkowe umożliwiły również Zamawiającemu 

pozyskanie informacji niezbędnych do ustalenia adekwatnej wartości zamówienia i określenia 

ram świadczonych usług przez Wykonawcę.  

 

 


