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Warszawa, 27 kwietnia 2018 roku 

 

DOP.26.9.2018 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na Kampanię promocyjną Muzeum Warszawy 

 

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

Miasta 28, 00-272 w Warszawie, 27 kwietnia 2018  roku o godzinie 10:10, dotyczącego postępowania 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: 

 

Kampania promocyjna Muzeum Warszawy 

Zamawiający planuje przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 271 910,57 złotych netto, co stanowi złotych 

brutto 334 450,00. 

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 27 kwietnia 2018 roku do godz. 10:00 – 3 Wykonawców złożyło oferty: 

 

Część pierwsza zamówienia - najem powierzchni na nośnikach typu panel: Citylight Premium na 
przystankach komunikacji miejskiej w Warszawie; 

Lp. Wykonawca cena Ilość nośników z 

oświetleniem 

Ilość nośników w 

centrum miasta  

1 AMS spółka akcyjna 

ul. Czerska 8/10 

00-732 Warszawa 

 

58 818,60 

 

 

 

80 

 

 

 

73 

 

 

 

Część druga zamówienia: najem powierzchni na nośnikach typu Cityscroll (CLP) zlokalizowanych na 
stacjach komunikacji miejskiej w metrze warszawskim; 

Lp. Wykonawca cena Ilość nośników z 

oświetleniem 

Ilość nośników w 

centrum miasta  

1 STROER MEDIA spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością sp. 

komandytowa 

 

8 942,10 
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Plac Europejski 2 

00-844 Warszawa 

 

Część trzecia zamówienia: najem powierzchni na nośnikach typu Metroboard zlokalizowanych na stacjach 
metra warszawskiego – na peronach i w przejściach; 

najem powierzchni na nośnikach typu Infoscreen zlokalizowanych na stacjach metra warszawskiego – na 
peronach; 

najem powierzchni na nośnikach reklamowych typu Backlight zlokalizowanych na terenie metra warszawskiego 
– przy wejściach na perony. Wykonawca zobowiązany jest wykonać druk materiałów reklamowych wraz z 
montażem i demontażem; 

Lp. Wykonawca cena Ilość nośników z 

oświetleniem 

Ilość nośników w 

centrum miasta  

1 STROER MEDIA spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością sp. 

komandytowa 

Plac Europejski 2 

00-844 Warszawa 

 

160 056,83 

 

 

 

32 

 

 

72 

 

 

 

Część czwarta zamówienia: najem podświetlanych powierzchni na nośnikach reklamowych w Warszawie 
typu Wars&Sawa. Wykonawca zobowiązany jest wykonać druk materiałów   

reklamowych wraz z montażem i demontażem; 

emisja spotów reklamowych na ekranach LCD w pojazdach typu Swing i Jazz; 

emisja spotów na ekranach multimedialnych w galerii na stacji Metro  Świętokrzyska. 

Lp. Wykonawca cena Ilość nośników z 

oświetleniem 

Ilość nośników w 

centrum miasta  

1 WAREXPO spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Ul. Oboźna 1a 

00-340 Warszawa 

 

70 884,90 
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