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Warszawa, 17 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. 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Działając w imieniu i na rzecz Muzeum Warszawy, jako Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na „Promocję - ogłoszenia promocyjne w wybranych mediach 

w 5 częściach realizowanego” numer postępowania MW/ZP/16/PN/2018, w trybie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Ustawą”), informuję o wyborze oferty 

najkorzystniejszej. 

 

Część trzecia postępowania: 

Lp. Wykonawca cena Miejsce opublikowania 

reklamy 

Punktacja 

1 Wydawnictwo Zwierciadło 

spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

ul. Postępu 14 

02-676 Warszawa 

 

9 840,00 

Magazyn Zwierciadło, 1 

strona prawa w dziale 

Kultury 

 

 

100 punktów 

60 punktów 40 punktów 

Wydawnictwo Zwierciadło spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie , złożyła ofertę 

najkorzystniejszą.  

Żadna oferta nie została odrzucona. 

Żaden Wykonawca nie został wykluczony.  
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Część czwarta postępowania: 

 

Lp. Wykonawca Cena oferty Miejsce opublikowania 

reklamy 

Punktacja 

1 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  

Tygodnik Powszechny numer 

23, format 1/1 strona prawa 

 

 

 

100 punktów 

60 punktów 40 punktów 

Tygodnik Powszechny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie , złożyła ofertę 

najkorzystniejszą.  

Żadna oferta nie została odrzucona. 

Żaden Wykonawca nie został wykluczony.  

 

 

Część piata postępowania: 

Lp. Wykonawca Cena oferty Miejsce opublikowania 

reklamy 

Punktacja  

1 POLSKA PRESS spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

ul. Domaniewska 45 

02-672 Warszawa 

 

16 346,70 

 

Nakład gazety bezpłatnej  

140 000 egzemplarzy 

 

 

100 punktów 

60 punktów 40 punktów 

POLSKA PRESS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, złożyła ofertę 

najkorzystniejszą.  

Żadna oferta nie została odrzucona. 

Żaden Wykonawca nie został wykluczony.  

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA CZĘŚĆ PIERWSZA I DRUGA 

Zamawiający unieważnia postępowanie w części pierwszej i drugiej na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy. 

Uzasadnienie faktyczne: 

W pierwszej i drugiej części zamówienia w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu nie wpłynęła żadna oferta.  
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Uzasadnienie prawne: 

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia, jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;” 

 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający unieważnia postępowanie w pierwszej i drugiej części postępowania.  


