Załącznik nr 5 do Regulaminu planowania, przygotowania i udzielania
zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Nr sprawy KM-KZ-II.0631.62.2020.KO
ZESTAWIENIE PORÓWNANIA
I OCENY OFERT
1. W celu udzielenia zamówienia na: usługę publikacji i promowania na portalu internetowych
artykułów informacyjnych w ramach 30 cyklów emisyjnych na portalu, przez trzy dni licząc
od momentu publikacji oraz promowania publikowanych artykułów i materiałów informacyjnych
na powiązanym z portalem profilu społecznościowym Facebook:
 trzech artykułów prasowych miesięcznie, przekazanych przez Zamawiającego, na głównej
stronie portalu;
 materiałów informacyjnych poświęconych działalności Województwa Mazowieckiego przy czym
ich tematyka skierowana będzie przede wszystkim do mieszkańców powiatu sokołowskiego;
 materiałów informacyjnych zawierających grafiki, zdjęcia, materiały filmowe i dźwiękowe,
przeprowadzono postępowanie zgodnie z Regulaminem planowania, przygotowania
i udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
w Warszawie na potrzeby Kancelarii Marszałka.
1. W dniu 10 lutego 2020 r. zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie internetowej Urzędu.
2. W terminie składania ofert, tj. do dnia 17 lutego 2020 r. do godziny 9.00 wpłynęły oferty:

Lp.
1.

2.

Nazwa dostawcy
BG Media Bożena GontarzGórzna, portal
„zyciesokolowa.pl”
Spółdzielnia Pracy „STOPKA”
w Siedlcach, portal
„tygodniksiedlecki.com”

Adres
dostawcy
ul. Fabryczna 1
lok.3/06, 08-300
Sokołów Podlaski
ul. Armii Krajowej
11, 08-110 Siedlce

Cena oferty
brutto (zł)
5 904,00 zł

Uwagi

5682,60 zł

Wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone
w zapytaniu ofertowym, tj. ofertę Spółdzielni Pracy „STOPKA” w Siedlcach, portal
„www.tygodniksiedlecki.com”, ul. Armii Krajowej 11, 08-110 Siedlce.

Nr
oferty

Liczba pkt w
kryterium cena
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Liczba pkt w
kryterium
charakter medium i
zasięg(20 pkt)

Liczba pkt w
kryterium liczby
odsłon (30 pkt)

Liczba pkt
w kryterium liczby
użytkowników
(30 pkt)
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3. Cena brutto oferty wybranej wynosi 5682,60 zł, słownie: pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt
dwa złote, 60/100.

Data i podpisy członków zespołu

24 lutego 2020 r.

Marta Milewska, Przewodniczący zespołu

24 lutego 2020 r.

Joanna Czechowicz-Bieniek, Członek zespołu

24 lutego 2020 r.

Mikołaj Michalecki, Członek zespołu

24 lutego 2020 r.

Karolina Ołdakowska, Członek zespołu

Wybór akceptuję
Magdalena Flis
Dyrektor Kancelarii Marszałka

