Gd.6641.6.2020.UM
Radom, dn. 24.03.2020 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA:
usługę publikacji ogłoszeń prasowych w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym,
na okres do 3 lat (ukazujących się od poniedziałku do piątku).
(wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro,
o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2001 r. – Prawo zamówień publicznych,
w związku z czym Zamawiający nie stosuje w przypadku przedmiotowego zamówienia
przepisów cytowanej wyżej ustawy).

I. Zamawiający:
Gmina Miasta Radomia
ul. Jana Kilińskiego 30
26 - 600 Radom
Wydział prowadzący:
Wydział Geodezji
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa, która będzie obejmować publikację ogłoszeń prasowych w codziennej prasie
o zasięgu ogólnokrajowym w liczbie, wielkości i częstotliwości uzależnionej od potrzeb Zamawiającego w zakresie
prowadzonych przez Wydział Geodezji spraw. Zamawiający prognozuje, że w trakcie trwania umowy zamieści
4 ogłoszenia prasowe o powierzchni ok. 200 cm2/każde, o łącznej powierzchni nieprzekraczającej 800 cm2.
2. Ogłoszenia prasowe ukazywać się będą we wskazanym przez Zamawiającego terminie. Emisje poszczególnych
ogłoszeń prasowych dokonywane będą sukcesywnie, na podstawie odrębnych zleceń składanych przez
Zamawiającego drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila lub w formie pisemnej. Zlecenie publikacji zawierało
będzie treść ogłoszenia prasowego, jego wielkość oraz termin publikacji.
3. Zamawiający będzie zlecał publikację w formie ogłoszenia wymiarowego płatnego za 1 cm2.
4. Wykonawca każdorazowo przed emisją prześle projekt ogłoszenia prasowego do akceptacji pocztą elektroniczną
na adres wskazany przez Zamawiającego. Treść ogłoszenia prasowego przygotuje i dostarczy Zamawiający,
natomiast opracowanie i skład przygotuje Wykonawca w konsultacji z Zamawiającym. Po publikacji Wykonawca jest
zobowiązany do przesłania Zamawiającemu strony gazety z zamieszczonym ogłoszeniem.
5. W przypadku błędów w publikacji ogłoszenia (np. niezgodność opublikowanej treści z zaakceptowanym przez
Zamawiającego materiałem), Wykonawca niezwłocznie powtórnie opublikuje treść ogłoszenia bez błędów, na swój
koszt. Termin publikacji zostanie ustalony w drodze porozumienia z Zamawiającym.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość każdorazowego wyboru rozmiaru ogłoszenia, dnia tygodnia, w którym
ma się ono ukazać, miejsca publikacji. Format ogłoszenia może ulec zarówno zwiększeniu jak i zmniejszeniu.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia innej ilości ogłoszeń prasowych. Format ogłoszenia może ulec zarówno
zwiększeniu jak i zmniejszeniu. Zamawiający informuje, że wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu do 30%
w zależności od potrzeb Zamawiającego.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecania zamieszczania ogłoszenia wraz z dostarczeniem treści materiału
do druku na 2 dni robocze przed jego emisją.
9. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie cenę za 1 cm2 powierzchni ogłoszenia w prasie codziennej o zasięgu
ogólnokrajowym wraz z podatkiem VAT. Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować stałe (w odniesieniu do dnia
tygodnia emisji ogłoszenia prasowego) rabaty lub upusty cen, powinien je ująć w obliczeniach ceny.
III. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
2. Spełniają minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim
poziomie, dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
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to z odrębnych przepisów tj. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności zgodnie z art. 20 ustawy a dnia
26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914).
IV. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2022 r.
V. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta znak: Gd.6641.6.2020.UM – Wydział Geodezji” w okienku
podawczym Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom lub e-mailem: geodezja@umradom.pl
w terminie do dnia 31 marca 2020 roku.
Formularz ofertowy stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.
VI. Sposób oceny ofert:
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
UWAGA:
1. Zamawiający dokona poprawienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny w ten sposób, że jeżeli cena (na druku
oferty) podana liczbą nie będzie odpowiadać cenie podanej słownie, przyjmie za prawidłową cenę podaną słownie.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
VII. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:
Łukasz Horwat – Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Radomiu, tel. 48 36-20 567,
e-mail: l.horwat@umradom.pl;
Urszula Mieszczakowska – Starszy Inspektor Wieloosobowego Stanowiska ds. Obsługi Nieruchomości Urzędu Miejskiego
w Radomiu, tel. 48 36-20 567.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Bożena Mazur
Dyrektor Wydziału Geodezji
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