Warszawa, 24 listopada 2020 r.
Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Publikacja ogłoszeń prasowych dla Urzędu
m.st. Warszawy w latach 2020-2023 ”
numer postępowania: ZP/JK/271/II-142/20

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
W ZAKRESIE CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej
dalej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako „SIWZ”), wybrano jako najkorzystniejszą ofertę w części I
zamówienia złożoną przez Wykonawcę, tj. Gremi Media S.A., Prosta 51, 00-838, Warszawa
Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00 pkt i została uznana za
ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonym w treści SIWZ ( „Cena brutto 1 cm2
powierzchni ogłoszenia innego niż nekrolog publikowanego na wszystkich stronach redakcyjnych” – waga 30,00
%, „Cena brutto 1 cm2 powierzchni nekrologu publikowanego na stronach nekrologowych” – waga 4,00 %,
„Koszt dotarcia 1 cm2 ogłoszenia innego niż nekrolog publikowanego na stronach ogłoszeniowych do 1000
czytelników” – waga 60,00 %, „Cena brutto za 1 cm² nekrologu publikowanego na stronach redakcyjnych ” –
waga 6,00 %, )
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferty zostały złożone przez
następujących Wykonawców:
1. Gremi Media S.A., ul. Prosta 51, 00-838, Warszawa
Zamawiający przedstawia punktację przyznaną ofertom niepodlegającym odrzuceniu:
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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
W ZAKRESIE CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej
dalej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako „SIWZ”), wybrano jako najkorzystniejszą ofertę w części II
zamówienia złożoną przez Wykonawcę, tj. Agora SA, Czerska 8/10, 00-732, Warszawa
Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00 pkt i została uznana za
ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonym w treści SIWZ ( „Cena brutto 1 cm2
powierzchni ogłoszenia innego niż nekrolog publikowanego na wszystkich stronach redakcyjnych” – waga 30,00
%, „Cena brutto za 1 cm² nekrologu publikowanego na stronach redakcyjnych ” – waga 6,00 %, „Cena brutto 1
cm2 powierzchni nekrologu publikowanego na stronach nekrologowych” – waga 4,00 %, „Koszt dotarcia 1 cm2
ogłoszenia innego niż nekrolog publikowanego na stronach ogłoszeniowych do 1000 czytelników” – waga 60,00
%, )
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferty zostały złożone przez
następujących Wykonawców:
1. Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732, Warszawa
Zamawiający przedstawia punktację przyznaną ofertom niepodlegającym odrzuceniu:
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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
W ZAKRESIE CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej
dalej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako „SIWZ”), wybrano jako najkorzystniejszą ofertę w części III
zamówienia złożoną przez Wykonawcę, tj. INFOR BIZNES SP. Z O.O., OKOPOWA 58/72, 01-042, WARSZAWA
Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00 pkt i została uznana za
ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonym w treści SIWZ ( „Cena brutto 1 cm2
powierzchni ogłoszenia innego niż nekrolog publikowanego na wszystkich stronach redakcyjnych” – waga 30,00
%, „Cena brutto za 1 cm² nekrologu publikowanego na stronach redakcyjnych ” – waga 6,00 %, „Cena brutto 1
cm2 powierzchni nekrologu publikowanego na stronach nekrologowych” – waga 4,00 %, „Koszt dotarcia 1 cm2
ogłoszenia innego niż nekrolog publikowanego na stronach ogłoszeniowych do 1000 czytelników” – waga 60,00
%, )
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferty zostały złożone przez
następujących Wykonawców:
1. INFOR BIZNES SP. Z O.O., UL. OKOPOWA 58/72, 01-042, WARSZAWA
Zamawiający przedstawia punktację przyznaną ofertom niepodlegającym odrzuceniu:
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INFOR BIZNES Sp. z o. o.
ul. Okopowa 58/72
01-042, Warszawa
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