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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

1.

Zamawiający:

1)
2)
3)
4)

pełna nazwa zamawiającego:
Miasto Zielona Góra
kod, miejscowość, województwo: 65-424 Zielona Góra, lubuskie
ulica, nr domu:
Podgórna 22
nr tel., faks tel.
(+48) 68 45 64 100, faks (+48) 68 45 64 455

2.

Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

3.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia mniejszej niż 207.000 euro
na Publikację płatnych ogłoszeń prasowych w dzienniku o zasięgu wojewódzkim.

4.
Przedmiot zamówienia:
4.1. Przedmiotem zamówienia jest publikacja w dzienniku o zasięgu wojewódzkim (Województwo
Lubuskie) lub wkładce do gazety o zasięgu krajowym obejmującej swoim zasięgiem
Województwo Lubuskie, w okresie od 1.01.2016 roku do 31. 12. 2016 r. płatnych ogłoszeń
prasowych czarno-białych i kolorowych dotyczących: obrotu i gospodarki nieruchomościami,
zamówień publicznych, ogłoszeń okolicznościowych, zaproszeń, konkursów, tekstów
sponsorowanych.
4.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 do zaproszenia.
4.3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
1)
79.97.00.00-4 – Usługi publikacji.
4.4. Rodzaj zamówienia: usługa.
5.

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 - tekst jednolity z póżn. zm.).

6.

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki:

1)

Podstawa prawna:
Postępowanie wszczęte zostało w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 66
w związku z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp.

2)

Uzasadnienie wyboru trybu:
Postępowanie wszczęte w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 66 w związku
z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie uzupełniające
w wysokości do 50 % wartości zamówienia podstawowego przewidziano w ogłoszeniu
o zamówieniu dla zamówienia podstawowego oraz Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia – dotyczącego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na zadanie: Publikacja płatnych ogłoszeń prasowych. Zamówienie uzupełniające polegać
będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i udzielone zostanie
dotychczasowemu Wykonawcy, a jego szacowana wartość (78 455,28 zł) stanowi 50%
zamówienia podstawowego.
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7.

1)
2)
3)

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia:
firma:
MEDIA REGIONALNE Sp. z o.o. Oddział w Zielonej Górze
kod, miejscowość:
65-042 Zielona Góra;
ulica, nr domu, nr pokoju: al. Niepodległości 25;
województwo:
lubuskie.

wz. Prezydenta Miasta
mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
I Zastępca Prezydenta

………………………….
imię, nazwisko
i podpis osoby uprawnionej
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