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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
w dniu 25 lutego 2019 r. 

 
 
Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  

 

“Produkcja i emisja dwuminutowych audycji radiowych o WRPO 2014+ na antenie pięciu 

lokalnych rozgłośni radiowych wraz z emisją powtórek” 

 
sprawa: DPR-III-4-1.434.7.2019 

 

 

Zadanie nr 1 – subregion koniński 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 47 994,60 zł  brutto  
Termin wykonania zamówienia: 31.03.2020 r. 
Warunki płatności: 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 
VAT. 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Kryteria oceny ofert 

Cena wykonania 
zamówienia 

 
(waga 60%) 

Liczba 
dodatkowych 

odcinków audycji 

(waga 20%) 

Liczba 
dodatkowych emisji 
powtórek każdego 

odcinka audycji 
 

(waga 10%) 

Liczba 
dodatkowych 

sekund każdego 
odcinka audycji 
(proponowana 

długość odcinka) 

(waga 10%) 

 

3 

Eurozet Radio Sp. z o.o. 

00-503 Warszawa,  
ul. Żurawia 8 
Biuro Handlowe w Poznaniu 
60-836 Poznań,  
ul. Mickiewicza 28 

98 092,50 zł 5 5 150 sek. 

 

Zadanie nr 2 – subregion kalisko – ostrowski 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 97 047,00 zł  brutto  
Termin wykonania zamówienia: 31.03.2020 r. 
Warunki płatności: 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 
VAT. 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Kryteria oceny ofert 

Cena 
wykonania 

zamówienia 
 

(waga 50%) 

Liczba 
dodatkowych 

odcinków 
audycji 

(waga 20%) 

Liczba 
dodatkowych 

emisji powtórek 
każdego 

odcinka audycji 
 

(waga 10%) 

Liczba 
dodatkowych 

sekund 
każdego 

odcinka audycji 
(proponowana 

długość 
odcinka) 

(waga 10%) 

Procentowy 
udział 

audytorium 
radiowego  
w czasie 
słuchania 

programów 
radiowych 

(waga 10%) 

1 

Centrum Kultury i Sztuki  
w Kaliszu 

62-800 Kalisz,  
ul. Łazienna 6 

40 590,00 zł 0 0 0 3,7% 
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Zadanie nr 3 – subregion leszczyński 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 73 677,00 zł  brutto  
Termin wykonania zamówienia: 31.03.2020 r. 
Warunki płatności: 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 
VAT. 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Kryteria oceny ofert 

Cena 
wykonania 

zamówienia 
 

(waga 50%) 

Liczba 
dodatkowych 

odcinków 
audycji 

(waga 20%) 

Liczba 
dodatkowych 

emisji powtórek 
każdego 

odcinka audycji 
 

(waga 10%) 

Liczba 
dodatkowych 

sekund 
każdego 

odcinka audycji 
(proponowana 

długość 
odcinka) 

(waga 10%) 

Procentowy 
udział 

audytorium 
radiowego  
w czasie 
słuchania 

programów 
radiowych 

(waga 10%) 

 Brak ofert      

 

Zadanie nr 4 – subregion pilski 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 97 981,80 zł  brutto  
Termin wykonania zamówienia: 31.03.2020 r. 
Warunki płatności: 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 
VAT. 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Kryteria oceny ofert 

Cena wykonania 
zamówienia 

 
(waga 60%) 

Liczba 
dodatkowych 

odcinków audycji 

(waga 20%) 

Liczba 
dodatkowych emisji 
powtórek każdego 

odcinka audycji 
 

(waga 10%) 

Liczba 
dodatkowych 

sekund każdego 
odcinka audycji 
(proponowana 

długość odcinka) 

(waga 10%) 

 

 

 

 Brak ofert     

 

Zadanie nr 5 – subregion poznański 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 139 605,00 zł  brutto  
Termin wykonania zamówienia: 31.03.2020 r. 
Warunki płatności: 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 
VAT. 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Kryteria oceny ofert 

Cena 
wykonania 

zamówienia 
 

(waga 50%) 

Liczba 
dodatkowych 

odcinków 
audycji 

(waga 20%) 

Liczba 
dodatkowych 

emisji powtórek 
każdego 

odcinka audycji 
 

(waga 10%) 

Liczba 
dodatkowych 

sekund 
każdego 

odcinka audycji 
(proponowana 

długość 
odcinka) 

(waga 10%) 

Procentowy 
udział 

audytorium 
radiowego  
w czasie 
słuchania 

programów 
radiowych 

(waga 10%) 
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2 

Grupa radiowa Agory  
Sp. z o.o. 

00-732 Warszawa,  
ul. Czerska 8/10 

99 663,00 zł 3 1 180 sek. 2,8% 

3 

Eurozet Radio Sp. z o.o. 

00-503 Warszawa,  
ul. Żurawia 8 
Biuro Handlowe w Poznaniu 
60-836 Poznań,  
ul. Mickiewicza 28 

111 468,75 zł 5 5 150 sek. 1,6% 

 

 

Sekretarz komisji: /-/ Maria Hydzik        

 
UWAGA: 
Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 
ze zm.), Zamawiający zamieszcza niezwłocznie informacje z otwarcia ofert  na stronie internetowej. 
 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu w formie 
pisemnej wypełniony Załącznik nr 2C do SIWZ (Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej) w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 
powyższych informacji. 


