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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 
Zamawiający: Miasto Łódź-Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, na podstawie 

art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego 
na Zakup powierzchni reklamowej oraz powierzchni na z amieszczanie ogłosze ń  
i nekrologów w 2019 r. , którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 221 000 euro.  
 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 

141 498,00 PLN brutto z podziałem na nw. części: 

� część 1 – 103 110,00 PLN brutto 
� część 2 – 38 388,00 PLN brutto 
 

2. Wykaz złożonych ofert: 

Część 1 - Zakup powierzchni reklamowej oraz powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń  

i nekrologów w 2019 r. w płatnej gazecie codziennej o zasięgu krajowym  

wraz z jej cyklicznymi i okazjonalnymi dodatkami, (która nie jest tabloidem), oraz w jej 

regionalnym wydaniu ukazującym się w Łodzi, której średnie miesięczne 

rozpowszechnianie płatne razem w pierwszym, kwartale 2019 roku wyniosło minimum 100 

tys. egzemplarzy, co potwierdzają dane Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, publikowane 

na stronie www.teleskop.org.pl. 

Nr 
oferty Nazwa Wykonawcy  Cena oferty brutto  

w PLN  Termin publikacji materiału 

1 

POLSKA Press Sp. z o.o. 
ul. Domaniewska 45 
02-672 Warszawa 
Oddział w Łodzi  

ul. ks. hm. I. Skorupki 17/19 
90-532 Łódź 

112 078,83 

Wykonawca zapewnia publikację 
materiału w terminie do trzech dni 

roboczych od dnia przekazania 
materiału do publikacji 
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2 
Agora S.A. 

ul. Czerska 8/10 
00-732 Warszawa 

93 870,00 

Wykonawca zapewnia publikację 
materiału w terminie do trzech dni 

roboczych od dnia przekazania 
materiału do publikacji 

 
Część 2 - Zakup powierzchni reklamowej oraz powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń  
i nekrologów w 2019 r. w płatnej gazecie codziennej ukazującej się w województwie 
łódzkim, (która nie jest tabloidem), której średnie miesięczne rozpowszechnianie płatne 
razem w pierwszym kwartale 2019 roku wyniosło minimum 12 tys. egzemplarzy,  
co potwierdzają dane Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, publikowane na stronie 
www.teleskop.org.pl. 
 

Nr 
oferty Nazwa Wykonawcy  Cena oferty brutto  

w PLN  Termin publikacji materiału 

1 

POLSKA Press Sp. z o.o. 
ul. Domaniewska 45 
02-672 Warszawa 
Oddział w Łodzi  

ul. ks. hm. I. Skorupki 17/19 
90-532 Łódź 

38 388,30 

Wykonawca zapewnia publikację 
materiału w terminie do trzech dni 

roboczych od dnia przekazania 
materiału do publikacji 

 
3. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zostały określone  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

z up. Prezydenta Miasta Łodzi 
/podpis nieczytelny/ 
ROMAN CIEŚLAK 

p.o. Dyrektora 
Wydziału Zamówie ń Publicznych  

 

Zamieszczono: 
strona internetowa Zamawiającego http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/  
 


