Zielona Góra, 12 marca 2020 r.
Znak sprawy: DR.032.26.2020
ZAPYTANIE OFERTOWE
Na publikację płatnych ogłoszeń w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim dotyczące przetargów na
zbycie nieruchomości, których cena wywoławcza jest wyższa, niż wyrażona w złotych równowartość
100.000 euro

Zamawiający realizując zamówienie na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 - tj. z póżn.zm.), zaprasza do złożenia propozycji
ofertowej na wykonanie usługi nieprzekraczajacej równowartość 30.000,00 €.

I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Miasto Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra
(68)45 64 720, fax (68) 45 57 177
NIP 973-100-74-58 REGON 000654233

II. Opis przedmiotu zamówienia:
publikacja płatnych ogłoszeń w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim dotyczące przetargów na
zbycie nieruchomości, których cena wywoławcza jest wyższa, niż wyrażona w złotych równowartość
100.000 euro

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Publikacja płatnych ogłoszeń w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym w okresie od dnia podpisania
umowy do 31. 12. 2020 r. dotyczących:
−

przetargów na zbycie nieruchomości, których cena wywoławcza jest wyższa, niż wyrażona
w złotych równowartość 100.000 euro;

1. Przewidywana minimalna powierzchnia ogłoszeń opublikowanych w trakcie
trwania umowy wynosi 500 cm2
2. Warunki:
1)

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności zgodnie
z art.20 ustawy

z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 1914) tj.

wpis do rejestru dzienników i czasopism

potwierdzający częstotliwość ukazywania się

dziennika co najmniej przez 5 dni w tygodniu.
2)

Wydawca jest zobowiązany do publikacji ogłoszeń na zlecenie Miasta w terminie do 3 dni
kalendarzowych od zlecenia publikacji lub w innym, uzgodnionym z Wydawcą przez zlecającą
jednostkę organizacyjną Urzędu Miasta Zielona Góra, zgodnie z treścią i formatem zlecenia.

3)

Zlecenie publikacji ogłoszeń następuje w formie pisemnej.

4)

Treść ogłoszeń Miasto przekazuje Wydawcy wraz ze zleceniem publikacji w formie papierowej
lub elektronicznej na wskazany nr faksu lub adres poczty elektronicznej.

5)

Miasto w zleceniu określi każdorazowo pożądaną datę i oczekiwane miejsce publikacji
ogłoszenia

6)

Wydawca potwierdza przyjęcie zlecenia publikacji ogłoszenia w ciągu 12 godzin w formie
emaila lub faksu.

7)

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych ogłoszeń jeżeli są zgodne
z treścią zlecenia.

8)

Treść i forma publikowanych ogłoszeń będzie zgodna z prawem powszechnie obowiązującym
oraz zasadami współżycia społecznego.

9)

Miasto może reklamować publikację ogłoszenia, jeśli znalazły się z w nim niewynikające ze
zlecenia błędy, zniekształcenia lub braki w tekście zniekształcające sens lub utrudniające
zrozumienie treści ogłoszenia. Miastu przysługuje wówczas prawo do ponownej, bezpłatnej
publikacji ogłoszenia. Jeśli Miasto pisemnie potwierdzi, że nie oczekuje ponownej publikacji
ogłoszenia, Wydawca zwróci zapłaconą należność za niewłaściwie zrealizowaną publikację
ogłoszenia.

10)

Wydawca w ciągu 7 dni od podpisania umowy wskaże pracownika odpowiedzialnego za
bieżące kontakty z Miastem, w tym nr faksu i adresu poczty elektronicznej, w zakresie
koordynacji wykonania niniejszej umowy, a w szczególności za:
- przyjmowanie zleceń publikacji ogłoszeń;
- przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji związanych z publikacją ogłoszeń.

12)

Publikacja ogłoszeń następuje od poniedziałku do piątku.

IV. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia : do 31 grudnia 2020

V. Opis sposobu przygotowania propozycji ofertowej:
a) ma być złożona w formie pisemnej;
b) cena w niej podana ma być wyrażona cyfrowo i słownie

VI. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
a) wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1;
b) akceptowany projekt umowy – załącznik nr 2;
c) kopia wpisu do rejestru dzienników i czasopism potwierdzający częstotliwość ukazywania się
dziennika co najmniej przez 5 dni w tygodniu - załącznik nr 3

VIII. Kryteria oceny propozycji ofertowej i ich znaczenie:
Jedynym kryterium oceny propozycji cenowej (ofertowej) jest cena jednostkowa brutto/1 cm

2

zamówienia. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj.

2

ofertę z najniższą ceną za 1 cm ) wynikająca z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu
umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

IX.Miejsce i termin złożenia propozycji ofertowej:
Propozycje ofertową należy złożyć do dnia 20 marca 2020 roku do godz.11:00
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:
a) listownie na adres: Urząd Miasta Zielona Góra Departament Rozwoju Miasta, ul.Podgórna 22, 65424 Zielona Góra z dopiskiem na zamkniętej kopercie „publikacja płatnych ogłoszeń w dzienniku
o zasięgu ogólnopolskim”
b) osobiście w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Miasta ul.Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra
65-424 pok.311 z dopiskiem na zamkniętej kopercie „publikacja płatnych ogłoszeń w dzienniku
o zasięgu ogólnopolskim”
X. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo niepowiadamiania oferentów, których oferta nie
została przyjęta do realizacji.
XI. Osoby wyznaczone do kontaktów w ramach ww. zadania ze strony Zamawiającego:
Aneta Ostrówka tel. (68) 4564520

XIII. Pozostałe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia;
- zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego;
- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także
pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Dariusz Lesicki
Zastępca Prezydenta

Załączniki:
1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2) projekt umowy – załącznik nr 2

