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 Warszawa, dnia 31 maja 2017 r.  Oznaczenie sprawy: ZP/1/DMP/2017   Strona internetowa  
 
 
dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie analizy – 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 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – zwanej dalej „Pzp”, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:  
 

1. w części I przedmiotowego zamówienia („wykonanie analizy – poprzez monitoring – ogólnokrajowych programów Telewizji Polskiej S.A. - TVP 1, TVP 2”) dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie z siedzibą ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia w części I za cenę brutto w kwocie 79.950 zł.  
Wybrana oferta spełnia wymogi określone przepisami prawa i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz została oceniona jako najkorzystniejsza, bowiem uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz.  

 
W tabeli poniżej podano pozostałe informacje, o których mowa w  art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp: 

Nr oferty Nazwa (firma) oraz  adres wykonawcy cena w zł Pkt w kryterium: Łączna punktacja cena    jakość  
1 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie,  ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków  79.950 40,00 53,70 93,70 

2 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,  ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń  89.790 35,62 18,78 54,40 
3 Kantar Millward Brown S.A., ul. Branickiego 17, 02-972 Warszawa  121.893 oferta odrzucona 

 
 
2. w części II przedmiotowego zamówienia („wykonanie analizy – poprzez monitoring – ogólnokrajowych programów Polskiego Radia S.A. – Program 3, Program PR24”) dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie z siedzibą ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia w części II za cenę brutto w kwocie 78.720 zł.  
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Wybrana oferta spełnia wymogi określone przepisami prawa i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz została oceniona jako najkorzystniejsza, bowiem uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz.  
 
W tabeli poniżej podano pozostałe informacje, o których mowa w  art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp: 

Nr oferty Nazwa (firma) oraz  adres wykonawcy cena w zł Pkt w kryterium: Łączna punktacja cena    jakość  
1 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie,  ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków  78.720 40,00 54,84 94,84 
3 Kantar Millward Brown S.A., ul. Branickiego 17, 02-972 Warszawa  170.970 oferta odrzucona 

 
 
3. w części III przedmiotowego zamówienia („wykonanie analizy – poprzez monitoring – programów regionalnych radia publicznego – Radio RDC (Warszawa), Radio Merkury (Poznań), Radio Katowice, Radio Łódź”) dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie z siedzibą ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia w części III za cenę brutto w kwocie 79.950 zł.  

Wybrana oferta spełnia wymogi określone przepisami prawa i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz została oceniona jako najkorzystniejsza, bowiem uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz.  
 
W tabeli poniżej podano pozostałe informacje, o których mowa w  art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp: 

Nr oferty Nazwa (firma) oraz  adres wykonawcy cena w zł Pkt w kryterium: Łączna punktacja cena    jakość  
1 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie,  ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków  79.950 40,00 55,16 95,16 

 
  

Dyrektor  Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji    /-/ Maciej Myszka  
 

   


