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Protokół postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na: 

 

 

Działania informacyjno-promocyjne dla projektu pt.: „Stworzenie 

zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI -  

etap II” o nr RPWP.03.03.01-30-0003/18 realizowanego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 

Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, 

Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego 
 

 

Znak sprawy: GK.042.2.5.2019 

 

1. Procedura udzielenia zamówienia publicznego: Publiczny Konkurs Ofert 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  

 Wykonanie tablic informacyjnych w ilości 19 szt. (jednostronne)  

z parametrami opisanymi w publicznym konkursie ofert  

 Wykonanie tablic informacyjnych w ilości 6 szt. (jednostronne)  

z parametrami opisanymi w publicznym konkursie ofert 

 Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej w ilości 1 szt. z parametrami opisanymi  

w publicznym konkursie ofert 

 Przeprowadzenie kampanii promocyjnych, z wykorzystaniem mediów  

z parametrami opisanymi w publicznym konkursie ofert 

 Wykonanie materiałów promujących projekt oraz zwiększających świadomość  

mieszkańców z parametrami opisanymi w publicznym konkursie ofert 

3. Kod CPV – 79342200 - 5 usługi w zakresie promocji 

4. Rodzaj zamówienia: usługa. 

5. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 11.12.2019 r. na kwotę 50 150,00 zł netto 

co stanowi równowartość 11 631,14 euro  po kursie 4,3117 zł za 1 euro.  

Szacunku dokonał Mariusz Żaczek na podstawie otrzymanej oferty od jednego  

z  oferentów. 

6. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 
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80 000,00 zł brutto. 

Zamawiający zaznacza, że: 85% środków realizacji projektu stanowi dofinansowanie 

ze środków EFRR, 15% budżet JST. 

7. W  dniu  17.01.2020 r.  opublikowano  ogłoszenie  o  publicznym  konkursie  ofert  

w  BIP oraz Bazie Konkurencyjności.   

8. W wyznaczonym terminie wpłynęło 7 ofert, zgodnie z załącznikiem do niniejszego 

protokołu. 

9. Otwarcie ofert przeprowadzono w dniu 31.01.2020 r. o godz. 13.00 w miejscu: Urząd 

Miejski w Koninie, ul Wojska Polskiego 2 w pokoju nr 209. 

10. Inne informacje / czynności przeprowadzone w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego (m.in.: uzasadnienie odstępstwa od procedury udzielenia 

zamówienia publicznego, o którym mowa w § 6 Zasad udzielania zamówień 

publicznych do 30.000 euro, informacja o ofertach wycofanych, zmienionych przed 

terminem składania ofert, złożonych po terminie, wyjaśnienia i uzupełnienia ofert, 

omyłki w treści ofert, odrzucenia ofert czy wykluczenia wykonawców, przebieg i 

ustalenia na dodatkowych negocjacjach warunków umowy, jeśli takie miały miejsce, 

informacje o ofertach niespełniających wymagań i warunków określonych przez 

zamawiającego, itp.):  

 W dniu 06.02.2020 Zamawiający skorygował ofertę nr 5 – zawierała ona 

błędną kwotę netto oraz podatek VAT, oferta powinna wyglądać kwota netto  

64 227,64 zł; Vat 23% - 14 772,36 zł; kwota brutto - 79 000,00 zł  o czym 

poinformował oferenta, który potwierdził i zaakceptował otrzymaną informację w 

dniu 06.02.2020 r. 

 W dniu 14.02.2020 r. Zamawiający odrzucił ofertę nr 3 złożoną przez Ermat 

Group Beata Mstowska w Częstochowie (oferta nr 3) z powodu braku podpisu na 

wszystkich załącznikach co spowodowało, że w ocenie Zamawiającego przedmiotowa 

oferta była niekompletna.  

 Ponadto w dniu 14.02.2020 r. Zamawiający zwrócił się do oferenta dB 

Unlimited Ludmiła Śnieżko w Warszawie (oferta nr 3) o złożenie wyjaśnień 

dotyczących cen cząstkowych, które noszą znamiona rażąco niskiej ceny w pkt 4 

publicznego konkursu ofert oferty tj. przeprowadzenia kampanii promocyjnej  

z wykorzystaniem mediów oraz wyjaśnienia niespełniania warunku określonego w ust. 

VII pkt 2 publicznego konkursu ofert. Zapytany oferent przesłał wyjaśnienia, które  



  

w ocenie Zamawiającego potwierdziły iż, przedmiotowa oferta nosi znamiona rażąco 

niskiej ceny. Dodatkowo oferent nie udowodnił w ocenie Zamawiającego, iż spełnił 

warunek określony w ust. VII pkt 2 publicznego konkursu ofert. Mając powyższe na 

uwadze Zamawiający odrzucił niniejszą ofertę. 

Zamawiający informuję, że po przeprowadzeniu weryfikacji formalnej zostały 

odrzucone dwie oferty z powodu naruszeń zapisów Publicznego Konkursu Ofert z dnia 

17.01.2020 r. Odrzucone oferty zgodnie z ust. VIII pkt . 5 nie podlegają  wyliczeniom 

wartości punktowej celem ustalenia najkorzystniejszej oferty. 

11. Wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Centrum promocji i Reklamy Remedia Sp.  

z o.o. Sp. K za cenę 59 409,00 zł brutto - jako najkorzystniejszą spośród ofert 

ważnych, tj. spełniających wymagania i warunki zamawiającego określone  

w zapytaniu ofertowym / publicznym konkursie ofert. 

12. Uwagi: brak. 

13. Protokół sporządził: Mariusz Żaczek 

 

 

 

 

Zatwierdzam 

 

26.02.2020 r. 
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