
PZZ.251.1.2019 

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy ramowej na świadczenie usług handlowych              

w zakresie sprzedaży ofert Radia Lublin S.A. 
 

Nr sprawy: PZZ.251.1.2019                                                                     

                                                                                     

Informacja Zamawiającego z otwarcia ofert w dniu 8.02.2019 r. 

zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. _ 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) 

Zamawiający: 

Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin” S.A. ul. Obrońców Pokoju 2, 

20-030 Lublin. 

Dotyczy postępowania w sprawie zawarcia umowy ramowej prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Świadczenie usług handlowych w zakresie sprzedaży ofert Radia 

Lublin S,.A.”, sygn. sprawy: PZZ.251.1.2019. 

Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych               

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą” informuję, iż: 

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to kwota: 

710 797,32 zł brutto. 

2. W przedmiotowym postępowaniu, w terminie tj. do godz. 9:00 dnia 08.02.2019 r. oferty złożyli 

niżej wymienieni Wykonawcy (kolejność zgodna z kolejnością składania ofert                           

w siedzibie Zamawiającego): 

1) BLACK & WHITE Agencja Eventowa Paulina Marczak, Zawada 32A, 24 – 160 

Wąwolnica; 

2) AWANGARDA Barbara Kopania, ul. Puławska 57, 24 – 120 Kazimierza Dolny; 

3) MEDIA ROOM Sp. z o.o., Pilaszkowice Pierwsze 96, 21 – 065 Rybczewice. 

3. Ceny brutto (porowizje) i deklarowane wartości sprzedaży zawarte w ofertach. 

Zamawiający ponumerował oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu zgodnie                                 

z kolejnością ich składania (podaną w pkt. 2) do siedziby Zamawiającego. 

1) Oferta Nr 1: 

− cena brutto (prowizja) od umów przelewowych (gotówkowych): 30,00%; 

− cena brutto (prowizja) od umów barterowych: 5,00%; 

− deklarowana wartośc sprzedaży (półrocznie): 90 000,00 zł. 

2) Oferta Nr 2: 

− cena brutto (prowizja) od umów przelewowych (gotówkowych): 30,00%; 

− cena brutto (prowizja) od umów barterowych: 5,00%; 

− deklarowana wartośc sprzedaży (półrocznie): 90 000,00 zł. 

3) Oferta Nr 3: 

− cena brutto (prowizja) od umów przelewowych (gotówkowych): 30,00%; 

− cena brutto (prowizja) od umów barterowych: 5,00%; 

− deklarowana wartośc sprzedaży (półrocznie): 130 000,00 zł. 

Lublin, dnia 08.02.2019 r.                                                      Prezes Zarządu 

                                                                                          (-) Mariusz Deckert                             


