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ZAPYTANIE OFERTOWE 
dotyczące wdrożenia informatycznego systemu obsługi pięciu czasopism: „Studia 

Polityczne”, „Sprawy Międzynarodowe”, „Kultura i Społeczeństwo”, „Rocznik Polsko-
Niemiecki”, “Civitas. Studia z filozofii polityki” w ramach realizacji programu 

„Wsparcie dla czasopism naukowych” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego 

 
(Niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy 

PZP) 
 
 
 
 

 
I. ZAMAWIAJĄCY 

Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk 
ul. Polna 18/30 
00-625 Warszawa 
tel. +48 22 825 52 21 
WWW: www.isppan.waw.pl 
E-mail: politic@isppan.waw.pl 
NIP: 525-000-83-76 
REGON: 006228247 

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie informatycznego systemu obsługi pięciu 

czasopism wydawanych przez Instytut Studiów Politycznych PAN: „Studia Polityczne”, 
„Sprawy Międzynarodowe”, „Kultura i Społeczeństwo”, „Rocznik Polsko-Niemiecki”, 
“Civitas. Studia z filozofii polityki”. System obsługi czasopism oparty będzie na 
oprogramowaniu Open Journal System (OJS). 

2. Realizacja zadania obejmie: 
i. zaimplementowanie oprogramowania OJS pod dotychczasowymi adresami internetowymi 

czasopism. 
ii. Zintegrowanie nowej strony internetowej z systemem OJS ze stroną internetową Instytutu 

Studiów Politycznych PAN ( http://isppan.waw.pl/) 
iii. dostosowanie oprogramowania OJS do potrzeb redakcji, 
iv. opiekę nad oprogramowaniem OJS w latach 2019-2020, w szczególności opieka nad 

systemem polegać będzie na bieżącej pomocy redakcji czasopism w obsługiwaniu 
systemu poprzez zapewnienie stałego kontaktu telefonicznego oraz za pośrednictwem 
email z przedstawicielem Wykonawcy,  



v. przygotowanie materiałów szkoleniowych w formacie pdf oraz szkolenie członków 
redakcji z obsługi oprogramowania OJS w siedzibie Zamawiającego 

vi. stworzenie archiwum czasopism oraz digitalizację archiwalnych numerów czasopism i 
udostępnienie ich na stronach internetowych czasopism 

vii. podanie specyfikacji dla elementów graficznych, które będą wykorzystane przy 
projektowaniu strony internetowej czasopism i interfejsu jej użytkowników 

viii. Uruchomienie systemu OJS wraz z nową stroną internetową na serwerze zamawiającego 
 
Wykonawca zapewni następujące funkcjonalności programu OJS: 

A. W przypadku autora tekstu program będzie pozwalał na: 
• przesłanie artykułu w postaci plików doc, docx, odt, rtf, pdf, 
• przesłanie tabel w postaci plików doc, docx lub pdf, 
• przesłanie grafik w postaci plików JPG, GIF, TIF, BMP, PNG oraz formatów 

grafik wektorowych 
• wymaganie przesłania przez autora treści dodatkowych: tzn. abstraktu po polsku 

i angielsku, słów kluczowych po polsku i angielsku, oświadczeń wynikających z 
regulacji pisma dotyczących zasad etyki publikacyjnej, 

• możliwość określenia minimalnej oraz maksymalnej długości tekstu jak i 
materiałów dodatkowych (abstrakty, słowa kluczowe), 

• możliwość określenia dziedziny naukowej, do której autor klasyfikuje swój 
artykuł,  
• możliwość wskazania afiliacji autora,  
• podgląd ostatecznej wersji pracy przed wysłaniem do redakcji,  
• możliwość przesłania odpowiedzi do recenzentów w formie pliku doc, docx, odt, 

rtf lub pdf lub w formie tekstu wprowadzonego przez autora, 
• prowadzenie korespondencji z redakcjami czasopism, 
• informacja o statusie pracy w procesie recenzji,  
• dostęp do historii korespondencji z redakcją oraz recenzentami. 
• możliwość złożenia przez autora obowiązkowych oświadczeń dotyczących 

przekazania praw autorskich, niestosowania ghostwriting i guest autthorship a 
także tych dotyczących stosowania zasad etyki opisanych w Europejskiej Karcie 
Naukowca. 

 
B. W przypadku recenzentów program umożliwi: 

• przyjęcie lub odrzucenie zaproszenia do recenzji za pomocą linków dostępnych 
w zaproszeniu, 

• przyjęcie lub odrzucenie zaproszenia do recenzji po zalogowaniu do systemu, 
• automatyczne generowania certyfikatu recenzenta, 
• możliwość przygotowania recenzji w kilku podejściach i związane z tym 

automatyczne zapisywanie w programie wypełnionych pól formularza recenzji, 
• zastosowanie formularza recenzji uwzględniającego standardy przyjęte przez 

redakcje czasopism, 
• podgląd recenzji oczekujących na akceptację, odrzuconych, oczekujących na 

recenzję i wysłanych,  
• historia korespondencji z redakcjami czasopism. 

 
C. Wymagane funkcjonalności programu dla redaktorów to: 

• możliwość wysłania wiadomości do Autora, 
• możliwość wysłania pracy do Recenzentów, 
• podgląd nowych prac przesłanych do Redakcji, 



• podgląd prac wysłanych do Recenzentów wraz ze statusem recenzji 
(oczekiwanie na akceptację recenzenta, oczekiwanie na recenzję, tekst 
zrecenzowany),  

• podgląd prac oczekujących na decyzję redakcji,  
• podgląd prac odrzuconych, zaakceptowanych, wysłanych do druku oraz 

wydrukowanych, 
• możliwość dodawania notatek redakcyjnych do artykułów, 
• określenie „linia życia” artykułu z chronologicznym wyszczególnieniem 

wszystkich zdarzeń z nim związanych, 
• możliwość precyzyjnego wyszukiwania prac pod względem wielu kryteriów: 

numer, tytuł, dziedzina, nazwisko autora, instytucja, słowa kluczowe,  
• możliwość wyszukiwania Recenzentów pod względem wielu kryteriów: 

nazwisko, miasto, jednostka naukowa, kraj, dziedzina, 
• możliwość dopisania komentarza do zaproszenia do recenzji, 
• możliwość podglądu poprzednich recenzji danego recenzenta, 
• możliwość indywidualnego przesunięcia terminu wysłania recenzji do redakcji, 
• wydanie decyzji dotyczącej danej pracy, 
• możliwość określenia szablonów treści wiadomości wysyłanych do Autora w 

zależności od wybranej decyzji, 
• możliwość edytowania listów decyzyjnych, 
• możliwość wybrania recenzji dołączanych do listu decyzyjnego, 
• automatyczne wysyłanie powiadomień do autorów w sprawie przyjęcia tekstu, 

oraz przypomnienia do recenzentów w sprawie oczekujących recenzji. 
 

D. Na powiązanej z programem OJS stronie internetowej czasopism zapewnione zostaną 
następujące możliwości: 

• publikacja tekstów artykułów i możliwość dostępu do nich dla czytelników w 
formule open access w postaci plików pdf, 

• Stworzenie wersji polskiej i angielskiej strony internetowej i interfejsu 
użytkownika.  
• Rozbudowany system wyszukiwania treści w platformie 
• Statystyki dotyczące liczby autorów pochodzących z jednostki wydającej 

czasopismo jak i autorów zewnętrznych, zarówno krajowych jak i 
zagranicznych; statystyki artykułów publikowanych w języku polskim, 
angielskim, języku niemieckim, rosyjskim oraz innych uprzednio wskazanych 

• zamieszczanie metadanych artykułów: słowa kluczowe, streszczenie, tytuł, 
autorzy, afiliacja autora, doi, daty publikacji, 

• automatyczne przekazanie metadanych do zewnętrznych repozytoriów treści 
naukowych, 

• dostęp do archiwum czasopism, 
• możliwość definiowania zakładki Online first (zamieszczenie metadanych oraz 

artykułów zaakceptowanych ale jeszcze nieopublikowanych), 
• możliwość eksportowania danych bibliograficznych do menagerów bibliografii 

(typu Endnote, Mendeley, Zotero), 
• dostęp do podstron informacyjnych zawierających informacje na temat: profilu 

czasopism, rad redakcyjnych, redakcji, danych kontaktowych, instrukcji dla 
Autorów/Recenzentów, informacji na temat standardów etycznych czasopism, 
charakterystyki czasopism, polityki recenzowania, wskazówek dla 
recenzentów, zaleceń dla autorów, składu komitetów redakcyjnych, informacji 



o licencjach i otwartości, statystyki oglądalności artykułów, współczynnika 
odrzuceń, danych o indeksacji czasopism 

• współdzielenia informacji o artykule poprzez email, link do artykułu oraz 
integrację z mediami społecznościowymi, 

• moduł promocji wydarzeń związanych z tematyką czasopism. 
• Możliwość zdalnej administracji oraz konfiguracji serwera 
• Dostęp do konta za pośrednictwem FTP oraz interfejsu WWW 
• Zautomatyzowany system nienadzorowanej kopii zapasowej – pełna kopia 

zapasowa całego serwera (bazy danych, email, pliki) nie rzadziej niż co 24 
godziny 

• Prosty system przywracania kopii zapasowej z poziomu interfejsu WWW 
• Konfiguracja Open Journal Systems pod kątem automatycznego generowania 

DOI 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
1. Zamówienie zostanie wykonane w 2019 roku. 
2. Szczegółowe ramy czasowe uzgodnione zostaną między Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Oferent przygotuje ofertę na własny koszt i nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń wobec 

Instytutu Studiów Politycznych PAN z tytułu złożenia oferty w zakresie objętym 
niniejszym zapytaniem ofertowym. 

2. Oferta powinna zawierać informację o posiadanym doświadczeniu w zakresie wdrożeń 
oprogramowania OJS dla innych czasopism naukowych. 

3. Referencje wystawione przez wydawnictwa czasopism naukowych, w których 
wykonawca wdrażał oprogramowanie OJS. 

4. Oferta powinna zawierać wskazanie możliwych okresów realizacji i propozycję 
harmonogramu prac. 

5. Kwoty przedstawione w ofercie powinny odpowiadać kosztom brutto Zleceniodawcy, tak 
aby przedstawioną ofertę można było rozpatrzyć w kontekście środków dostępnych na 
realizację badania. 

6.    Oferta powinna zawierać minimalne i rekomendowane wymagania dotyczące serwera, na 
którym zainstalowane zostanie oprogramowanie (zarówno sprzętowe, jak dotyczące 
oprogramowania) 

7.    Oferta może zawierać opis dodatkowych usług proponowanych przez Oferenta. 
8.    Oferta powinna zawierać informację o rocznym koszcie wsparcia technicznego po roku 

2021 
9. Oferta powinna zawierać informację o osobie upoważnionej do udzielania odpowiedzi na 

dodatkowe pytania dotyczące oferty.  
 
V.   KRYTERIA OCENY OFERTY 
1. Oceniając złożone oferty, Zamawiający będzie kierował się kompletnością przesłanej 

informacji ofertowej, proponowaną ceną, doświadczeniem w realizacji wdrożeń systemu 
OJS dla innych czasopism naukowych i ich jakością, oraz dodatkowymi usługami 
zaproponowanymi przez Wykonawcę. 

2. Wybrana zostanie jedna oferta najlepiej spełniająca warunki określone w zapytaniu.  
 
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Oferta powinna zostać przesłana do 21 czerwca 2019 r. za pośrednictwem poczty tradycyjnej 
(z dopiskiem Dział Obsługi Badań Naukowych) lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: 



j.wysmulek@isppan.waw.pl. Wykonawca zostanie wyłoniony nie później niż do 4 lipca 2019 
r. 
 
VII. DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji merytorycznych udziela: j.wysmulek@isppan.waw.pl 


