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Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
na usługę publikacji ogłoszeń w prasie, z podziałem na 2 części.
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez
Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa, Oddział w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 19,
60 – 782 Poznań, w odniesieniu do Części nr 1 oraz Części nr 2.
W ramach Części nr 1 Wykonawca będzie zamieszczał dodatek w Głosie Wielkopolskim, a na potrzeby
porównania złożonych ofert, zaproponował realizację zamówienia za kwotę 177.476,11 zł brutto, w tym cena
jednostkowa 0,152 zł brutto. Termin przekazania materiałów do wykonawcy danego wydania Prasowej
SIEDEMNASTKI17. wyniesie 3 dni. Zamówienie będzie realizowane do wykorzystania kwoty, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, tj. 195.000,00 zł brutto.
W ramach Części nr 2 Wykonawca będzie zamieszczał publikacje, relacje, zapowiedzi dotyczące
wydarzeń w prasie codziennej pn: Głos Wielkopolski, a na potrzeby porównania złożonych ofert, zaproponował
realizację zamówienia za kwotę 39.980,00 zł brutto, w tym :
Nazwa
Cena
Szacowana ilość Cena (łącznie)brutto (cena
lp.
jednostkowa
szt.
jednostkowa brutto x
brutto
szacowana ilość sztuk)
Zapowiedzi półkolumnowe
3140,00
5
15700,00
Artykuł-relacja jednokolumnowa
6000,00
3
18000,00
Artykuł-relacja półkolumnowa
3140,00
2
6280,00
Średni dzienny nakład wydania regionalnego, wynosi 27480 egzemplarzy. Wykonawca zobowiązał się
również do zamieszczania na swojej stronie internetowej gazety 100 szt. zdjęć z każdego wydarzenia.
Zamówienie będzie realizowane do wykorzystania kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację
zamówienia, tj. 40.000,00 zł brutto.
Przedmiotowa oferta jest jedyną złożoną w odniesieniu do Części nr 1 oraz części nr 2 prowadzonego
postępowania i otrzymała dla każdej z części maksymalną liczbę – 100,00 punktów w oparciu o przyjęte w SIWZ
kryteria oceny, w tym:
Część nr 1:

Cena – 60%- 60 pkt

Wyrażony w pełnych dniach termin przekazania materiałów do Wykonawcy danego wydania Prasowej
SIEDEMNASTKI17. – 40%-40 pkt
Wykonawca spełnia wymogi określone przez Zamawiającego.
Część nr 2:
Cena – 60%;
Średni dzienny nakład wydania regionalnego – 30%;
Ilość zdjęć z każdego wydarzenia – 10%
Wykonawca spełnia wymogi określone przez Zamawiającego.
Zawarcie umowy, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) cytowanej ustawy,
wyznaczone zostało na dzień 15.03.2019 r.
Dziękuję za udział w postępowaniu.
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