
                                          
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego na usługę publikacji ogłoszeń w prasie, z podziałem na 2 części. 

 
Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  

ZP.272.00013.2019   04.03.2019 r. 
l.dz.: ZP.ZD-00092/19  

 
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły, w następującej 
kolejności, oferty niżej wskazanych Wykonawców: 
1) Część nr 1 - usługa publikacji, w skład, której wchodzi opracowanie graficzne, skład, łamanie, 

korekta, druk i zamieszczanie w formie dodatku do prasy codziennej na terenie Województwa 
Wielkopolskiego, czasopisma „Prasowa SIEDEMNASTKA17.” 
1. Oferta nr 1 – Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, Oddział  

w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 19, 60-782 Poznań. 
 cena – 177.476,112 zł brutto, 
 wyrażony w pełnych dniach termin przekazania materiałów do Wykonawcy danego wydania 

Prasowej SIEDEMNASTKI17. – 3 dni. 
Ponadto Wykonawca oświadczył, że Prasowa SIEDEMNASTKA17. zamieszczana będzie  

w dzienniku: Głos Wielkopolski oraz że posiada siedzibę/oddział/ przedstawicielstwo w Poznaniu, 
ul. Grunwaldzka 19. 

2) Część nr 2 - publikacja i zamieszczanie zapowiedzi, artykułów-relacji z wydarzeń organizowanych 
przez powiat poznański: 
1. Oferta nr 1 – Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45,02-672 Warszawa, Oddział  

w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 19, 60-782 Poznań 
- cena – 39.980,00 zł brutto, 
- średni dzienny nakład wydania regionalnego - 27.480 egzemplarzy, 
- ilość zdjęć z każdego wydarzenia - 100 szt. 
Ponadto wykonawca oświadczył, że publikacje, relacje, zapowiedzi dotyczące wydarzeń, 

zamieszczane będą w prasie codziennej pn: Głos Wielkopolski oraz  że posiada siedzibę/oddział/ 
przedstawicielstwo w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 19. 

Jednocześnie informuję, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania kwotę 
235.000,00 zł brutto, w tym: 

Część nr 1 - 195.000,00 zł brutto, ponadto Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia 
zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, w kwocie, która nie przekroczy 50% 
wartości zamówienia podstawowego. 

Część nr 2 - 40.000,00 zł brutto 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, w terminie 3 dni 
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 cytowanej ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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