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Warszawa, 14 wrzesień 2018 roku 

 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

 

Dotyczy:    Promocja - dodatki promocyjne w wybranych mediach w 5 częściach 

 

Protokół z otwarcia ofert, które odbyło się w siedzibie Zamawiającego w Muzeum Warszawy na Rynku Starego 

Miasta 28, 00-272 w Warszawie, 14 września 2018 roku o godzinie 10:15, dotyczącego postępowania 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: 

„Promocja - dodatki promocyjne w wybranych mediach w 5 częściach”. 

  

Zamawiający planuje przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 29 900,00 złotych netto, co stanowi 36 777,00 

złotych brutto. 

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 14 września 2018 roku do godz. 10:00 – 4 Wykonawców złożyło oferty: 

 

Część pierwsza: 

Lp. Wykonawca cena Miejsce opublikowania 
reklamy 

1 TYGODNIK POWSZECHNY 
spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

ul. Wiślna 12 

31-007 Kraków 

 

8 610,00 złotych 

 

Druga okładka 

 

Część druga: 

Lp. Wykonawca cena Miejsce opublikowania 
reklamy 

1 AGORA spółka akcyjna 

ul. Czerska 8/10 

00-732 Warszawa 

 

11 009,00 złotych 

 

Stołeczne wydanie 
dodatku co jest grane 

prawa część; 

Gazeta stołeczna prawa 
strona; 

Kampania na serwisie 
warszawa.wyborcza.pl 
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Część trzecia: 

Lp. Wykonawca cena Nakład gazety bezpłatnej 

1 POLSKA PRESS spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Ul. Domaniewska 45 

02-672 Warszawa 

 

7 380,00 złotych 

 

140 000 egzemplarzy 

 

Część czwarta: 

Lp. Wykonawca cena Miejsce opublikowania 
reklamy 

1 TYGODNIK POWSZECHNY 
spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

ul. Wiślna 12 

31-007 Kraków 

 

8 610,00 złotych 

 

2 okładka 

 

Część piąta: 

Lp. Wykonawca cena Ilość nośników w 
pojazdach Swing i Jazz 

1 WAREXPO spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

ul. Oboźna 1a 

00-340 Warszawa 

 

5 166,00 złotych 

 

1200 

 

 

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 11 Ustawy „Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której 

mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.” 

 

 

 


