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Ogłoszenie nr 500236093-N-2018 z dnia 02-10-2018 r.
Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego: Usługa
publikacji 3 ogłoszeń prasowych w dzienniku o zasięgu regionalnym obejmującym teren całego
województwa świętokrzyskiego
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 614222-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
Krajowy numer identyfikacyjny 291019005, ul. al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, woj.
świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3421901, e-mail marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl,
faks 41 3445265.
Adres strony internetowej (url): www.swietokrzyskie.pro
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa publikacji 3 ogłoszeń prasowych w dzienniku o zasięgu regionalnym obejmującym teren
całego województwa świętokrzyskiego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DOA-III.272.1.60.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa publikacji 3 ogłoszeń prasowych dotyczących
dokumentu wymagającego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w
dzienniku o zasięgu regionalnym, obejmującym teren całego województwa świętokrzyskiego. 2.
Wymogiem zamawiającego jest, aby publikacja ogłoszeń miała miejsce w opiniotwórczym
dzienniku (z wyłączeniem tabloidów) o zasięgu regionalnym, obejmującym zasięgiem teren
całego województwa świętokrzyskiego o średnim nakładzie (wtorek, środa, czwartek – w III
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kwartale 2018 roku) nie mniejszym niż 2 000 egzemplarzy. 3. Zamawiający planuje publikację
ogłoszeń prasowych w terminie do 20.12.2018 roku. 4. Wielkość ogłoszenia (podane wymiary są
wielkością szacowaną): - poziomo (szerokość): od min. 84 mm do max 130 mm; - pionowo
(wysokość): od min. 73 mm do max 120 mm. 5. Zamawiający wymaga, aby ogłoszenia
opublikowane były w pełnym kolorze na stronach ogłoszeniowych we wtorkowych, środowych
lub czwartkowych wydaniach dziennika. 6. Zamawiający dostarczy wykonawcy treść każdego
ogłoszenia w formie elektronicznej nie później niż siedem dni przed datą publikacji. 7.
Wykonawca przedstawi zamawiającemu w formie elektronicznej, do akceptacji zlecone do
druku gotowe ogłoszenie, nie później niż na dwa dni przed publikacją. 8. Wykonawca będzie
zobowiązany współpracować z zamawiającym na etapie realizacji zamówienia, w szczególności
zobowiązany będzie konsultować wszelkie wątpliwości. 9. Zamawiający przewiduje
zastosowanie prawa opcji, które obejmuje dodatkową publikację jednego ogłoszenia. 10.
Skorzystanie przez zmawiającego z prawa opcji jest jego uprawnieniem, a nie obowiązkiem.
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zamówienia opcjonalnego, jeśli zamawiający
będzie chciał skorzystać z przysługującego mu prawa opcji. 11. Zamawiający skorzysta z prawa
opcji w zależności od swoich potrzeb, przy czym realizacja zamówienia wynikającego z prawa
opcji odbędzie się na warunkach i zasadach finansowych obowiązujących dla zamówienia
podstawowego, po cenie jednostkowej wskazanej przez wykonawcę w „Formularzu oferty”.
Zamawiający poinformuje wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji najpóźniej do 30.11.2018
roku.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79970000-4

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3000.00
Waluta PL
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
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.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
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nie
Nazwa wykonawcy: Agora S.A. Warszawa Oddział w Kielcach Rynek 16, 25-303 Kielce
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Czerska 8/10
Kod pocztowy: 00-732
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 1476.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1476.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1476.00
Waluta: PL
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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