Gdańsk, dnia 10 grudnia 2020 r.
BL-I.2600.149.2020.KGK

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do złożenia
oferty cenowej:
publikacje ogłoszeń, kondolencji,
dla Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
w roku 2021

I Przedmiot zamówienia
usługa polegająca na sukcesyjnej publikacji ogłoszeń, kondolencji dla Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
a. Cześć 1: publikacja ogłoszeń prasowych, kondolencji w prasie codziennej
o zasięgu ogólnopolskim
b. Część 2: publikacja ogłoszeń prasowych, kondolencji w prasie codziennej
o zasięgu lokalnym
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
II. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej
ceny.
III. Sposób przygotowania oferty
1. Wypełniony i podpisany odręcznie przez osobę upoważnioną formularz oferty powinien
zostać
zeskanowany
i
przesłany
drogą
elektroniczną
na
adres
e-mail:
karolina.grzedzicka@gdansk.uw.gov.pl.
2. Ofertę należy przesłać wyłącznie w formie elektronicznej do dnia 17 grudnia 2020 r.
do godziny 10.00. na adres wskazany w pkt 1.
3. Wiadomość powinna być zatytułowana „Publikacja ogłoszeń, kondolencji dla PUW w roku
2020 - nr sprawy BL.I.2600.149.2020.KGK
IV. Informacje dodatkowe
1. Korespondencję Zamawiający i Wykonawcy przekazują pocztą elektroniczną.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści zaproszenia.
Zamawiający może udzielić wyjaśnień, o ile uzna to za niezbędne.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany
o formie realizacji sprawy.

4. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Pani Karolina Grzędzicka
Biuro Logistyki
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Karolina.grzedzicka@gdansk.uw.gov.pl
e-mail: Karolina.grzedzicka@gdansk.uw.gov.pl
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania w każdym czasie.
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu.

Dyrektor
Biura Logistyki
Alina Reiter

Załącznik Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sukcesyjnej publikacji ogłoszeń,
kondolencji dla Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w roku 2021.
Cześć 1: publikacja ogłoszeń prasowych, kondolencji w prasie codziennej o zasięgu
ogólnopolskim
c.ukazuje się regularnie, co najmniej 5 razy w tygodniu – w tym co najmniej od
poniedziałku do piątku;
d.ukazuje się w postaci drukowanej;
e.jest rozpowszechniana odpłatnie;
f. ogłoszenia będą wyłącznie czarno-białe
g.minimalny nakład lub rozpowszechnienie płatne 40 000 egz.
h.Szacunkowa powierzchnia ogłoszeń wynosi: 5.000 cm2.
Część 2: publikacja ogłoszeń prasowych, kondolencji w prasie codziennej o zasięgu lokalnym
 obejmuje swoim zasięgiem rozpowszechniania teren województwa pomorskiego


ukazuje się regularnie, co najmniej 5 razy w tygodniu – w tym co najmniej od
poniedziałku do piątku;



ukazuje się w postaci drukowanej;



jest rozpowszechniana odpłatnie;



ogłoszenia będą wyłącznie czarno-białe



minimalny nakład lub rozpowszechnienie płatne 14.000 egz.



szacunkowa powierzchnia ogłoszeń wynosi: 23.000 cm2.

1.

Ilości określone w pkt. 1 są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb
Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń tytułu
zmian ilościowych w trakcie trwania umowy.

2.

Ze względu na fakt, że nie można przewidzieć poszczególnych zleceń zarówno, co do
terminu ich realizacji jak i objętości materiału Zamawiający każdorazowo przy
przekazywaniu materiałów uzgodni wielkość ogłoszenia biorąc za podstawę ilość cm2
określonych przez Wykonawcę

3.

Zamawiający każdorazowo określi proponowane daty emisji ogłoszenia oraz pożądane
miejsce publikacji z uwzględnieniem miejsca w którym wykonawca standardowo
rozmieszcza ogłoszenia.

4.

Bieżąca realizacja usług nie może być dłuższa niż 3 dni od daty zgłoszenia
zatwierdzonego przez Zamawiającego wzoru przekazywanego do publikacji ogłoszenia.
Zamówienie może być przekazana telefonicznie, przesłana faksem lub w formie
elektronicznej. W przypadkach szczególnych (np. zamieszczenie kondolencji) termin
realizacji bieżącego zamówienia może ulec skróceniu do 1 dnia.

5.

Proponowany tytuł gazety Wykonawcy podlega kontroli przez Związek Kontroli i
Dystrybucji Prasy.

Załącznik Nr 2
OFERTA
na publikacje ogłoszeń, kondolencji
dla Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
w roku 2021
Nazwa Wykonawcy:………........................................................................................................
Adres Wykonawcy:……….........................................................................................................
Telefon/fax:………......................................................................................................................
NIP………...................................................................................................................................
REGON………............................................................................................................................
Oświadczamy, że:


uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty i właściwego wykonania
zamówienia,



oferowany przez nas asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia

Część 1
publikacja ogłoszeń prasowych w prasie codziennej o zasięgu ogólnopolskim
w
gazecie
…………………………………………………………………………….…..
(należy wpisać tytuł gazety w której będą ukazywały się ogłoszenia Zamawiającego)
Cena jednostkowa netto
(zł) - 1 cm2

Szacunkowa ilość
ogłoszeń

1

(cm2)
2

Łączna cena netto

Łączna cena brutto

(kol.1xkol.2)

(kol.3xVAT)

3

4

5 000

Łączna cena oferty:
Netto: .....................................................................................................................................
Słownie:…………………………………………………………………………………….
Podatek VAT (……..%)........................................................................................................
Słownie:…………………………………………………………………………………….
Brutto: ....................................................................................................................................
Słownie:……………………………………………………………………………………..

BIURO LOGISTYKI
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 545, fax: 58 30 77 325
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: bl@gdansk.uw.gov.pl

Część 2
publikacja ogłoszeń prasowych w prasie codziennej o zasięgu lokalnym
w
gazecie
…………………………………………………………………………….…..
(należy wpisać tytuł gazety w której będą ukazywały się ogłoszenia Zamawiającego)
Cena jednostkowa netto
(zł) - 1 cm2

Szacunkowa ilość
ogłoszeń

Łączna cena netto

Łączna cena brutto

(kol.1xkol.2)

(kol.3xVAT)

3

4

(cm2)
1

2
23 000

Łączna cena oferty:
Netto: .....................................................................................................................................
Słownie:…………………………………………………………………………………….
Podatek VAT (……..%)........................................................................................................
Słownie:…………………………………………………………………………………….
Brutto: ....................................................................................................................................
Słownie:……………………………………………………………………………………..
Ponadto oświadczamy, że:
1.
Czas związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2.

Podana cena zawiera w sobie wszystkie elementy składające się na prawidłowe wykonanie
przedmiotu zamówienia oraz ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.

3.

Cena jednostkowa wymieniona w ofercie nie może ulec podwyższeniu przez okres trwania
umowy.

4.

Ceny jednostkowa jest obowiązująca niezależnie od wielkości i ilości ogłoszeń określanego przy
bieżących zamówieniach.

5.

Oświadczamy, iż w/w tytuł gazety podlega kontroli przez Związek Kontroli i Dystrybucji Prasy.

..........................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
........................................, dnia................................

BIURO LOGISTYKI
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 545, fax: 58 30 77 325
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: bl@gdansk.uw.gov.pl

Dyrektor

BIURO LOGISTYKI
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 545, fax: 58 30 77 325
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: bl@gdansk.uw.gov.pl

