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Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 
i rozstrzygnięciu postępowania

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający zawiadamia, 
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego, na realizację zadania pod nazwą:

„Publikacja ogłoszeń prasowych w dziennikach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim na potrzeby 
Dolnośląskiego Urzędy Wojewódzkiego we Wrocławiu”

• w części I - pn.: „Publikacja ogłoszeń prasowych w dzienniku o zasięgu lokalnym na potrzeby 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu”, została wybrana jako najkorzystniejsza 
oferta nr 4, złożona przez Wykonawcę:

POLSKA PRESS Sp. z o. o.
ul. Domaniewska 45
02-672 Warszawa

Cena brutto oferty: 88 419,60 zl
Termin realizacji pojedynczego zlecenia: do 1 dnia roboczego od dnia złożenia przez Zamawiającego 
zlecenia do godziny 12.00 danego dnia.

Uzasadnienie wyboru w części I: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożył ofertę 
niepodlegającą odrzuceniu. Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w ramach zastosowanych 
kryteriów oceny ofert oraz uzyskała łącznie 89,06 pkt, tj.:
- w kryterium „cena brutto oferty” -  49,06 pkt,
- w kryterium „termin realizacji pojedynczego zlecenia” - 40 pkt.

• w części II - pn.: „Publikacja ogłoszeń prasowych w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim na potrzeby 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu”, została wybrana jako najkorzystniejsza 
oferta nr 1, złożona przez Wykonawcę:

BONNLER BUSINESS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Kijowska 1,
03-738 Warszawa

Cena brutto oferty: 215 960,40
Termin realizacji pojedynczego zlecenia: do 1 dnia roboczego od dnia złożenia przez Zamawiającego 
zlecenia do godziny 12.00 danego dnia.

Uzasadnienie wyboru w części II: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożył ofertę 
niepodlegającą odrzuceniu. Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w ramach zastosowanych 
kryteriów oceny ofert oraz uzyskała łącznie 100 pkt, tj.:
- w kryterium „cena brutto oferty” - 60 pkt,
- w kryterium „termin realizacji pojedynczego zlecenia” - 40 pkt.



1. Informacja zgodnie z art. 92 ust. 1 piet 1 ustawy Pzp. Oceniano wyłącznie oferty ważne.
Zestawienie złożonych ofert w części I i II postępowania i punktację łączną sporządzono w poniższej tabeli:

Część I postępowania Część II postępowania

Kryteria oceny ofert Kryteria oceny ofert
Nr

oferty
Nazwa 

i adres Wykonawcy
Cena brutto 

oferty 
-w aga 60%

Termin realizacji 
pojedynczego 

zlecenia 
- waga 40%

Ogółem
pkt

Cena brutto 
oferty 

- waga 60%

Termin realizacji 
pojedynczego 

zlecenia 
-40%

Ogółem
pkt

1.
BONNIER BUSINESS 
POLSKA Sp. z o.o.
ul. Kijowska 1,
03-738 Warszawa

X X X 60,00 40 100,00

2.
GREMI MEDIA S.A.
ul. Prosta 51,
00-838 Warszawa

X X X 58,29 40 98,29

3.

AGORA S.A. Oddział 
we Wrocławiu
Plac Solny 2/3,
50-060 Wrocław

60,00 20 80,00 38,29 20 58,29

4.
POLSKA PRESS Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 45,
02-672 Warszawa

49,06 40 89,06 X X
X

2. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy ani nie odrzucono żadnej oferty.
3. W niniejszym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, Zamawiający ma zamiar zawrzeć umowę w sprawie 
zamówienia publicznego dla części I i części II postępowania, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


