
Ogłoszenie nr 510139754-N-2019 z dnia 09-07-2019 r.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie: Świadczenie usług publikacji ogłoszeń w
prasie lokalnej na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów

zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”,
realizowanego w ramach osi II, działanie 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014
– 2020.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 534197-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny
32059057700000, ul. ul. Teofila Firlika  20, 71-637  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo
Polska, tel. 914305200, e-mail agnieszka.dobrzynska.szczecin@rdos.gov.pl, faks 914305201.
Adres strony internetowej (url): http://szczecin.rdos.gov.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług publikacji ogłoszeń w prasie lokalnej na potrzeby projektu nr
POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura
2000”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.261.17.2019.AD.46

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
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budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług publikacji ogłoszeń w prasie lokalnej na potrzeby
projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów
Natura 2000”, polegających na zapewnieniu wydruku, w prasie o zasięgu regionalnym obejmującym
wyłącznie województwo zachodniopomorskie, obwieszczeń Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Szczecinie, w module dostosowanym do rozmiaru treści danego obwieszczenia w
wydaniach codziennych (od poniedziałki do czwartku), realizowanego w ramach osi II, działanie 2.4
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 2.Przewidywana liczba
obwieszczeń, w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, nie mniej niż 1 i nie więcej niż 5.
3.Wymiary obwieszczenia muszą być odpowiednio wyskalowane z formatu A4, o orientacji
pionowej i dostosowane do rozmiaru treści danego obwieszczenia aby zapewnić jego czytelność.
4.Wymagana przez Zamawiającego kolorystyka obwieszczenia: czarno-biała. 5.Obwieszczenie musi
znaleźć się w całości nakładu zaplanowanego na dany dzień, w wydaniach codziennych (od
poniedziałki do czwartku), ustalony wcześniej z Zamawiającym. 6.Nakład wydania, w którym
zamieszczone będą dane obwieszczenia nie będzie mniejszy niż 10.000 egzemplarzy dziennie.
7.Zamawiający prześle Wykonawcy, wzór obwieszczenia w wersji edytowalnej, na jego skrzynkę
e-mail nie później niż na 4 dni kalendarzowe przed planowanym (ustalonym wcześniej zg. z pkt 5)
terminem publikacji. 8.Każdorazowo przed emisją, Wykonawca prześle projekt obwieszczenia, w
wersji do publikacji, celem jego akceptacji przez Zamawiającego. Ww. wersja obwieszczenia
zostanie przesłana Zamawiającemu pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres mailowy.
9.Przygotowanie i dostarczenie treści obwieszczeń należy do Zamawiającego. 10.Opracowanie i
skład obwieszczeń należy do Wykonawcy, z zastrzeżeniem jego ścisłej współpracy w tym zakresie z
Zamawiającym. 11.Obwieszczenie musi znaleźć się w wydzielonej części dziennika (dział, dodatek)
przeznaczonej na ogłoszenia, komunikaty lub obwieszczenia. 12.Publikacja musi zawierać logotypy:
Unia Europejska Fundusz Spójności, Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, Generalna
Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, wg
kolejności i z zachowaniem proporcji, zgodnie z Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki
Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014 – 2020. 13.Po publikacji
Wykonawca prześle Zamawiającemu, drogą elektroniczną w formacie PDF, strony z gazety z
zamieszczonym obwieszczeniem. 14.Cena za 1 moduł ogłoszeniowy, dostosowany wielkością do
wydawanego obwieszczenia, jest stała przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
15.Przedmiot zamówienia obejmuje również współpracę Wykonawcy z Zamawiającym w trakcie
realizacji umowy, w szczególności w zakresie udzielania wszelkich niezbędnych wyjaśnień i
informacji dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia. 16.Zamawiający zastrzega, iż wszelkie
dokumenty i materiały udostępnione Wykonawcy w toku wykonywania przedmiotu zamówienia,
mogą zostać przez niego wykorzystane wyłącznie na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia.
17.W przypadku błędów w publikacji obwieszczenia (m.in. niezgodności opublikowanej treści z
zaakceptowanym przez Zamawiającego materiałem) Wykonawca niezwłocznie, powtórnie
opublikuje skorygowane obwieszczenie na swój koszt, bezpośrednio po ustaleniu z Zamawiającym
terminu publikacji.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 79970000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
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III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 6844.48
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
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: 1
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
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 8418.71
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8418.71
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8418.71
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:
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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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