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Warszawa, dnia 2 czerwca 2015 roku 

 

 

 

 

Zarząd Główny  

Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego 

ul. Schroegera 82/126 

01-828 Warszawa 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

w przedmiocie współpracy  

przy przygotowaniu, wydawaniu, promocji i sprzedaży czasopisma 

„Przegląd Pediatryczny” ISSN-0137-723X 

 

 

Działając w imieniu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego z siedzibą w 

Warszawie, ul. Schroegera 82/126, 01-828 Warszawa, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, 

innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, którego akta rejestrowe złożone 

zostały w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047969, REGON 000811483, którego 

odpis wygenerowany na podstawie przepisu art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze 

Sądowym stanowi Załącznik numer 1 niniejszego Zapytania Ofertowego, jako jego Zarząd 

Główny, zwracamy się z zapytaniem ofertowym w przedmiocie współpracy przy 

przygotowaniu, wydawaniu, promocji i sprzedaży czasopisma „Przegląd Pediatryczny” 

ISSN-0137-723X, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją: 

 

Nazwa Czasopisma: „Przegląd Pediatryczny” posiadający ISSN-0137-723X (dalej: 

Czasopismo). 
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Wyłączność Wydawcy: wyłączne prawo do publikowania i sprzedaży Czasopisma; 

wyłączne prawo do zawierania umów z podmiotami trzecimi dotyczącymi sponsorowania 

Czasopisma oraz w zakresie zamieszczania reklam i ogłoszeń. Szczegółowy zakres 

wzajemnych praw i obowiązków pomiędzy Wydawcą a Polskim Towarzystwem 

Pediatrycznym w tym zakresie określa umowa. 

 

Zakres działania Wydawcy: przygotowanie, wydawanie, promocja i sprzedaż Czasopisma; 

Wydawca podejmuje się na własny rachunek i we własnym imieniu wydawać drukiem i 

rozpowszechniać Czasopismo; Wydawca nieodpłatnie drukuje i przesyła na adresy 

wskazane przez Polskie Towarzystwo Pediatryczne po jednym egzemplarzu Czasopisma, 

koszt dystrybucji Czasopisma do członków Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego ponosi 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego; Wydawca przekazuje nieodpłatnie 

pięć egzemplarzy bezpłatnych oraz po jednym dla członków Rady Naukowej i Zarządu 

Głównego Towarzystwa; przygotowanie i prowadzenie obsługi internetowej Towarzystwa, 

zapewnienie wysokiej jakości edycji Czasopisma. Szczegółowy zakres wzajemnych praw i 

obowiązków pomiędzy Wydawcą a Polskim Towarzystwem Pediatrycznym w tym 

zakresie określa umowa. 

 

Częstotliwość wydawnicza oraz nakład: Czasopismo będzie wydawane jako kwartalnik o 

objętości jednego zeszytu, od 5 do 6 arkuszy drukarskich w formacie A-4 i w nakładzie 

planowanym 2.500 egzemplarzy. Szczegółowy zakres wzajemnych praw i obowiązków 

pomiędzy Wydawcą a Polskim Towarzystwem Pediatrycznym w tym zakresie określa 

umowa. 

 

Redaktor Naczelny i Rada Naukowa: organy powoływane przez Polskie Towarzystwo 

Pediatryczne współpracujące z Wydawcą przekazujące kompletny wydruk i nośnik 

elektroniczny kolejnych zeszytów kwartalnika. Szczegółowy zakres wzajemnych praw i 

obowiązków pomiędzy Wydawcą a Polskim Towarzystwem Pediatrycznym w tym zakresie 

określa umowa. Szczegółowy zakres wzajemnych praw i obowiązków pomiędzy 

Wydawcą a Polskim Towarzystwem Pediatrycznym w tym zakresie określa umowa. 
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Prawa autorskie: właścicielem tytułu, jak i praw autorskich do publikowanych utworów 

pozostaje Polskie Towarzystwo Pediatryczne. 

 

Czas trwania umowy: Umowa zawierana na czas nieokreślony z możliwości 

wypowiedzenia przez każdą ze stron bądź na czas określony liczony w latach. Szczegółowy 

zakres wzajemnych praw i obowiązków pomiędzy Wydawcą a Polskim Towarzystwem 

Pediatrycznym w tym zakresie określa umowa. 

 

 

        Zarząd Główny 

Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka 

/-/ 

 

 

 

Prof. dr hab. n med. Jarosław Peregud Pogorzelski 

/-/ 

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Służewski 

/-/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. odpis KRS Towarzystwa. 


