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Oznaczenie sprawy: ZP/1/DMP/2014 

 

Strona internetowa / tablica ogłoszeń  

 

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Biuro 

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w trybie przetargu nieograniczonego, na 

wykonanie usługi kontroli – poprzez monitoring – programów radia i telewizji 

publicznej 

 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), informuje, iż 

w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, we wszystkich 

częściach zamówienia, wykonawcy Millward Brown S.A. z siedzibą w Warszawie (02-972) 

przy ulicy Branickiego 17, który zaoferował wykonanie przedmiotu: 

1) w część I zamówienia (Kontrola – poprzez monitoring – ogólnokrajowych programów 

Telewizji Polskiej S.A. - TVP 1, TVP 2) – za cenę brutto w kwocie 12.915 zł [w kryterium 

oceny ofert 100 pkt], 

2) w część II zamówienia (Kontrola – poprzez monitoring – programu regionalnego 

Telewizji Polskiej S.A. - TVP REGIONALNA) – za cenę brutto w kwocie 19.065 zł [w 

kryterium oceny ofert 100 pkt], 

3) w część III zamówienia (Kontrola – poprzez monitoring – wyspecjalizowanych 

programów Telewizji Polskiej S.A. - TVP KULTURA, TVP HISTORIA, TVP ROZRYWKA i 

TVP INFO oraz programu Telewizji Polskiej S.A. adresowanego dla odbiorców za granicą 

– TVP POLONIA) – za cenę brutto w kwocie 19.065 zł [w kryterium oceny ofert 100 pkt], 

4) w część IV zamówienia (Kontrola – poprzez monitoring – ogólnokrajowych programów 

Polskiego Radia S.A. – Program 1, Program 2, Program 3, Program 4) – za cenę brutto w 

kwocie 30.750 zł [w kryterium oceny ofert 100 pkt], 

5) w część V zamówienia (Kontrola – poprzez monitoring – programów regionalnych radia 

publicznego – Radio Białystok, Radio PiK (Bydgoszcz), Radio Gdańsk, Radio Katowice, 

Radio Kielce, Radio Koszalin, Radio Kraków, Radio Lublin, Radio Łódź, Radio Merkury 

(Poznań), Radio Olsztyn, Radio Opole, Radio Rzeszów, Radio Szczecin, Radio dla Ciebie 

(Warszawa), Radio Wrocław, Radio Zachód (Zielona Góra)) – za cenę brutto w kwocie 

115.620 zł [w kryterium oceny ofert 100 pkt].  

  

Wybrane oferty – w każdej z części zamówienia – spełniają wymogi określone 

przepisami prawa i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostały ocenione jako 

najkorzystniejsze, zgodnie z kryteriami oceny ofert, bowiem są ofertami najtańszymi w 

odpowiedniej części zamówienia.  
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