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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 40920-2015 z dnia 2015-02-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa
I ) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest publikacja ogłoszeń w prasie codziennej o zasięgu
ogólnokrajowym i lokalnym obejmującym swoim zasięgiem m.st. Warszawa, w tym: 1) ogłoszenia w prasie codziennej o
zasięgu...
Termin składania ofert: 2015-03-06

Warszawa: Publikacja ogłoszeń w prasie codziennej o zasięgu
ogólnokrajowym i lokalnym (znak sprawy ZP-21/15)
Numer ogłoszenia: 79020 - 2015; data zamieszczenia: 09.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia
w BZP: 40920 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43, 00-691
Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6998449, faks 022 6998154.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Publikacja ogłoszeń w prasie codziennej o zasięgu
ogólnokrajowym i lokalnym (znak sprawy ZP-21/15).
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
publikacja ogłoszeń w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym i lokalnym obejmującym swoim zasięgiem
m.st. Warszawa, w tym: 1) ogłoszenia w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym stanowiące wyciąg z
ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej wraz z oddaniem w
użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu (lub ze sprzedażą ułamkowej części gruntu) lub stanowiące
informację o ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej wraz z
oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu (lub ze sprzedażą ułamkowej części gruntu) szacowana powierzchnia ogłoszeń: 11.544 cm2 2) ogłoszenia w prasie codziennej o zasięgu co najmniej
lokalnym obejmującym obszar m.st. Warszawy, informujące o podaniu do publicznej wiadomości wykazów lokali
przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym i przetargowym wraz z oddaniem w użytkowanie
wieczyste ułamkowej części gruntu (lub ze sprzedażą ułamkowej części gruntu) - - szacowana powierzchnia
ogłoszeń: 1.991 cm2 Usługa realizowana będzie za pomocą jednego tytułu wydawniczego, to jest wszystkie
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objęte umową ogłoszenia zamieszczane będą w jednej, zawsze tej samej gazecie. Ogłoszenia mają być
zamieszczane na stronach ogłoszeniowych gazety w czarno-białej formie z ramką. Wykonawca zobowiązuje się
zamieszczać ogłoszenia w określonych wydaniach każdorazowo na podstawie odrębnych zamówień
przekazanych Wykonawcy, według ustaleń i potrzeb Zamawiającego, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie umowy stanowiącym
załącznik nr 6 do SIWZ. II) Wymagania Zamawiającego dotyczące oferowanych usług: Gazeta (tytuł
wydawniczy), w której zamieszczane będą ogłoszenia: 1) musi mieć charakter gazety codziennej płatnej,
ukazującej się w postaci drukowanej; 2) musi posiadać wydania co najmniej w dniach poniedziałek - piątek o
zasięgu ogólnokrajowym; 3) musi posiadać wydania co najmniej w dniach poniedziałek - piątek o zasięgu co
najmniej powiatu m.st. Warszawy; 4) ma charakter opiniotwórczy, 5) nie jest tabloidem, 6) nie ma charakteru
rozrywkowego lub sportowego, 7) musi posiadać stały wyodrębniony dział o tematyce komunikaty, ogłoszenia.
Zamówienia zamieszczenia ogłoszeń wraz z ich treścią, o których mowa w § 3 ust. 3 projektu umowy, będą
dostarczane Wykonawcy w terminie, wskazanych w ofercie Wykonawcy, lecz nie dłuższym niż na 5 dni, przed
datą publikacji ogłoszeń..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.97.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.04.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
INFOR BIZNES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, kraj/woj.
mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 72112,20 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ
CENĄ
Cena wybranej oferty: 51433,00
Oferta z najniższą ceną: 51433,00 / Oferta z najwyższą ceną: 55847,10
Waluta: PLN.
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