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Ogłoszenie nr 510553147-N-2020 z dnia 23.12.2020 r.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu: Publikacja ogłoszeń prasowych w dzienniku o zasięgu lokalnym na potrzeby Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu łub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 610729-N-2020 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1 .1) NAZWA I ADRES:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny 00051437700000, ul. pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 
Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. +48713406526, e-mail zamowienia@duw.pl, faks +48713406948.
Adres strony internetowej (url): bip.duw.pl, duw.ezamawiajacy.pl

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

n . l )  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Publikacja ogłoszeń prasowych w  dzienniku o zasięgu lokalnym na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
AL-ZP.272-32/20/ZP/PN

11.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

H.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania 
i wymagań j a w  przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: 1) publikacja w prasie (w dzienniku o zasięgu lokalnym, tj. na terenie województwa dolnośląskiego) ogłoszeń, 
w  zakresie m.in.: obwieszczeń, komunikatów, reklam, materiałów promocyjnych, nekrologów, kondolencji, w  dniach poniedziałek-piątek. 2) 
opracowanie składu i grafiki dla publikowanych treści dla potrzeb Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Wykonawca 
zobowiązany jest do publikacji poszczególnych ogłoszeń, zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie, na podstawie zlecenia, o którym mowa w 
pkt. 3 z zastrzeżeniem pkt. 4. UWAGA! Termin realizacji pojedynczego zlecenia stanowi kryterium oceny Złożenie zlecenia publikacji 
ogłoszenia będzie następowało w formie elektronicznej (e-mail) do godziny 12.00 danego dnia. W przypadku złożenia zlecenia przez 
Zamawiającego po godzinie 12.00 danego W przypadku uzyskania zgody Zamawiającego - Wykonawca może podzielić realizację zlecenia na 
kilka dni z zastrzeżeniem, że ostatnia publikacja nie może odbyć się w późniejszym terminie niż wskazany w  pkt 2. Zakres zamówienia: 
szacowana ilość zamawianej powierzchni ogłoszeniowej wynosi: - strony ogłoszeniowe: 90 000 cm2 - strony redakcyjne od 2 do 8: 180 cm2 
Podana ilość powierzchni ogłoszeniowej jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości ogłoszeń 
oraz dokonywania zmian ilości ogłoszeń w poszczególnych rodzajach (strony ogłoszeniowe i strony redakcyjne) stosownie do swoich potrzeb.

11.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
11.5) Główny Kod CPV: 79970000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

111.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

111.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

111.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/12/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 71152.68 
Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert: 1
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w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.S) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Polska Press Sp. z o.o.
Email wykonawcy: anna.rybotyska@polskapress.pl 
Adres pocztowy: ul. Domaniewska 45 
Kod pocztowy: 02-672 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 87517.80 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 87517.80 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 87517.80 
Waluta: PLN 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ 
RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w  trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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