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WO-ZP.2310.15.2020.IMS   

INFORMACJE 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na usługę reklamową w Internecie dotyczącą PO WER 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) niezwłocznie po otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę reklamową 

w Internecie dotyczącą PO WER, Zamawiający (Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie) zamieszcza 

na stronie internetowej poniższe informacje:  

1) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 74 000,00 zł brutto (słownie 

złotych: siedemdziesiąt cztery tysiące), 

2) firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

3) ceny zawarte w ofertach. 
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firmy oraz adresy Wykonawców, 

którzy złożyli oferty w terminie 

informacje dotyczące 

cen 

liczby lokalnych 

portali 

internetowych 

aspektów 

społecznych 

zawartych w ofertach 

1.  

APLAN MEDIA Sp. z o.o. 

ul. Wróblewskiego 18 

93-578 Łódź 

89 000,00 zł 36 

Wykonawca 

zadeklarował 

zatrudnienie 

do realizacji 

zamówienia   

co najmniej jednej 

osoby 

niepełnosprawnej 

2.  

Agencja Reklamowa dsk Sp. z o.o. 

ul. Bielawska 6 lok. 3 

02-511 Warszawa 

74 181,30 zł 36 

Wykonawca 

zadeklarował 

zatrudnienie 

do realizacji 

zamówienia   

co najmniej jednej 

osoby 

niepełnosprawnej 

3.  

Ideo Force Sp. z o.o. 

ul. Czeczota 31 

02-607 Warszawa 

23 739,00 zł 36 

Wykonawca 

zadeklarował 

zatrudnienie 

do realizacji 

zamówienia   

co najmniej jednej 

osoby 

niepełnosprawnej 
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4.  

Grupa Media Art Sp. z o.o. 

ul. Sobieskiego 12 

38-500 Sanok 

47 900,00 zł 36 

Wykonawca 

nie 

zadeklarował 

zatrudnienia  

do realizacji 

zamówienia   

co najmniej jednej 

osoby 

niepełnosprawnej 

5.  

TARRAYA S.A. 

ul. Głogowska 108/6 

60-263 Poznań 

88 306,71 zł 36 

Wykonawca 

zadeklarował 

zatrudnienie 

do realizacji 

zamówienia   

co najmniej jednej 

osoby 

niepełnosprawnej 

6.  

POLSKA PRESS Sp. z o.o. 

ul. Domaniewska 45 

02-672 Warszawa 

Oddział w Rzeszowie 

ul. Unii Lubelskiej 3 

35-016 Rzeszów 

65 257,65 zł 36 

Wykonawca 

nie 

zadeklarował 

zatrudnienia  

do realizacji 

zamówienia   

co najmniej jednej 

osoby 

niepełnosprawnej 

 

Jednocześnie ZAMAWIAJĄCY PRZYPOMINA, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo 

zamówień publicznych WYKONAWCA w terminie 3 dni licząc od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCEMU oświadczenie o przynależności lub braku przynależności  

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

WZÓR OŚWIADCZENIA o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej wraz z niniejszą informacją. 

 

Rzeszów, 19 października 2020 roku DYREKTOR 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

Tomasz Czop 


