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Ogłoszenie nr 510047821-N-2019 z dnia 12-03-2019 r.
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście: „Wydruk gazety pt. „Życie Śródmieścia”
wraz z dystrybucją” (znak sprawy ZP-1/19)
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: 502795-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście, Krajowy numer identyfikacyjny
15259663001080, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska,
tel. 22 443 93 93, e-mail sro.wzp@um.warszawa.pl, faks 22 443 94 85.
Adres strony internetowej (url): www.srodmiescie.warszawa.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Wydruk gazety pt. „Życie Śródmieścia” wraz z dystrybucją” (znak sprawy ZP-1/19)
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Znak sprawy - ZP-1/19
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:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie całokształtu działań określonych szczegółowo w
umowie, zmierzających do realizacji wydruku 11 wydań gazety Dzielnicy Śródmieście m.st.
Warszawy pt. „Życie Śródmieścia” w 2019 roku oraz dystrybucji każdego z 11 wydań do ok.
130 punktów znajdujących się na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy określonych w
Załączniku nr 1 do umowy. W ramach usługi Wykonawca zobowiązany będzie do wydruku
każdego z 11 wydań w następujący sposób: 12 stron tekstu, zszytych w 2 miejscach metalowymi
zszywkami, wydrukowanych na papierze LWC o następujących parametrach: błysk nie mniejszy
niż 40%, gramatura nie niższa niż 60 g, białość nie niższa niż 80% w formacie 280 x 410 mm w
tolerancji (+-) 5%, wydruk w kolorze 4+4 w nakładzie 40.000 egzemplarzy. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do
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„Instrukcji dla Wykonawców – opis warunków uczestnictwa w licytacji elektronicznej”.
Zamawiający na stronie internetowej http://www.srodmiescie.warszawa.pl/zamowienia-2zamowienia_powyzej_30_000_euro.html zamieścił „INSTRUKCJĘ DLA WYKONAWCÓW –
opis warunków uczestnictwa w licytacji elektronicznej” wraz z załącznikami.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79824000-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Licytacja elektroniczna
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 20 grudnia 2019 r. 1. Termin
wydruku każdego z 11 wydań gazety Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy pt. „Życie
Śródmieścia” będzie realizowany w ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania przez
Zamawiającego materiałów w formie pliku do wydruku. 2. Terminy dostarczenia każdego z 11
wydań gazety pt. „Życie Śródmieścia” do punktów określonych w Załączniku nr 1 do umowy,
będzie realizowany w ciągu 2 dni, po dokonaniu wydruku.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 178861.79
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
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:
nie
Nazwa wykonawcy: Polska Press Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Domaniewska 45
Kod pocztowy: 02-672
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
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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 118800.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 118800.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 214500.00
Waluta: PLN
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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