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Warszawa, 14 maja 2018 roku 

 

DOP.26.16.2018 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na Promocję - ogłoszenia promocyjne w wybranych mediach 

  w 5 częściach realizowanego w ramach projektu „Zakup sprzętu i wyposażenia w celu 

  realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności 

  kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie” realizowanego w ramach 

  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.. 

 

 

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

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

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: 

 

Promocja - ogłoszenia promocyjne w wybranych mediach w 5 częściach. 

 

Zamawiający planuje przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 97 560,98 złotych netto, co stanowi złotych 

brutto 120 000,00: 

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 14 maja 2018  roku do godz. 10:00 roku – 3 Wykonawców złożyło oferty: 

 

Lp. Wykonawca cena Miejsce opublikowania reklamy 

1 Wydawnictwo Zwierciadło 

spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

ul. Postępu 14 

02-676 Warszawa 

część trzecia zamówienia 

 

9 840,00 

 

Magazyn Zwierciadło, 1 strona 

prawa w dziale Kultury 

2 Tygodnik Powszechny spółka 

z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

ul. Wiślana 12 

31-007 Kraków 

 

9 840,00 

 

Pierwsza emisja  

Tygodnik Powszechny numer 22, 

format 1/1 strona prawa 

Druga emisja  
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część czwarta zamówienia Tygodnik Powszechny numer 23, 

format 1/1 strona prawa 

3 POLSKA PRESS spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

ul. Domaniewska 45 

02-672 Warszawa 

część piąta zamówienia 

 

16 346,70 

 

Nakład gazety bezpłatnej  

140 000 egzemplarzy 

 

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.” 

 


