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5/2017                                       Warszawa 8.06.2017 r. 

 
 

Informacja z publicznego otwarcia ofert  w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego. 

OBSŁUGA W ZAKRESIE REKLAMY ZEWNĘTRZNEJ. 
 
Publiczne otwarcie ofert nastąpiło w dniu 8.06.2017 r. o godz. 13:15. 
 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający – zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy - 
podał kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 
(brutto): 
- zadanie nr 1 – 418 200,00 zł, 
- zadanie nr 2 – 578 100,00 zł, 
- zadanie nr 3 – 141 450,00 zł 
- zadanie nr 4 – 184 500,00 zł, 
razem – 1 322 250,00 zł. 
 

W terminie przewidzianym na składanie ofert tj. do dnia 8.06.2017 r. do godz. 13:00 
wpłynęły cztery oferty, które znajdowały się w zamkniętych i oznaczonych zgodnie z 
SIWZ kopertach (opakowaniach). 
 

Podczas otwarcia ofert – zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy – zostały podane następujące 
informacje: 
 
Zadanie nr 1 
 

Nr 
oferty 

Wykonawca 
 

Cena 
 

Czas reakcji w 
przypadku 

usterki 

Termin 
płatności 

Termin 
realizacji 

4 

Ströer Media Sp. z o.o., 
Sp. k.,  

Plac Europejski 2,  
00-844 Warszawa 

358 883,25 
zł 

 Naprawienie 
bądź 

zastąpienie 
reklamy 

tożsamym 
nośnikiem w 
terminie 24 
godzin od 

powiadomienia 
przez 

Zamawiającego. 

Zapłata faktury 
w terminie 30 

dni od 
doręczenia 

Zamawiającemu 
prawidłowo 
wystawionej 

faktury. 

Zamieszczenie 
zaakceptowanej 

przez 
Zamawiającego 

reklamy w 
terminie nie 
dłuższym niż 
14 dni od 

chwili 
akceptacji 

udzielonej przez 
Zamawiającego. 
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Zadanie nr 2 
 

Nr 
oferty 

Wykonawca 
 

Cena 
 

Czas reakcji w 
przypadku 

usterki 

Termin 
płatności 

Termin 
realizacji 

1 
AMS S. A.,  

ul. Czerska 8/10,  
00-732 Warszawa 

509 097,00 
zł 

 Naprawienie 
bądź 

zastąpienie 
reklamy 

tożsamym 
nośnikiem w 
terminie 18 
godzin od 

powiadomienia 
przez 

Zamawiającego. 

Zapłata faktury 
w terminie 30 

dni od 
doręczenia 

Zamawiającemu 
prawidłowo 
wystawionej 

faktury. 

Zamieszczenie 
zaakceptowanej 

przez 
Zamawiającego 

reklamy w 
terminie nie 
dłuższym niż 
14 dni od 

chwili 
akceptacji 

udzielonej przez 
Zamawiającego. 

 
Zadanie nr 3 
 

Nr 
oferty 

Wykonawca 
 

Cena 
 

Czas reakcji w 
przypadku 

usterki 

Termin 
płatności 

Termin 
realizacji 

3 
Synergic Sp. z o.o.,  

ul. Tamka 16 lok U4,  
00-349 Warszawa 

136 628,40 
zł 

 Naprawienie 
bądź 

zastąpienie 
reklamy 

tożsamym 
nośnikiem w 
terminie 72 
godzin od 

powiadomienia 
przez 

Zamawiającego. 

Zapłata faktury 
w terminie 30 

dni od 
doręczenia 

Zamawiającemu 
prawidłowo 
wystawionej 

faktury. 

Zamieszczenie 
zaakceptowanej 

przez 
Zamawiającego 

reklamy w 
terminie nie 
dłuższym niż 
30 dni od 

chwili 
akceptacji 

udzielonej przez 
Zamawiającego. 

 
Zadanie nr 4 
 

Nr 
oferty 

Wykonawca 
 

Cena 
 

Czas reakcji w 
przypadku 

usterki 

Termin 
płatności 

Termin 
realizacji 

2 
Warexpo Sp. z o.o.,  

ul. Oboźna 1A,  
00-340 Warszawa 

180 625,50 
zł  Naprawienie 

bądź 
zastąpienie 

Zapłata faktury 
w terminie 14 

dni od 
doręczenia 

Zamawiającemu 
prawidłowo 

Zamieszczenie 
zaakceptowanej 

przez 
Zamawiającego 

reklamy w 
terminie nie 
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reklamy 
tożsamym 

nośnikiem w 
terminie 48 
godzin od 

powiadomienia 
przez 

Zamawiającego. 

wystawionej 
faktury. 

dłuższym niż 6 
dni od chwili 

akceptacji 
udzielonej przez 
Zamawiającego. 

 


