
    
 

 

Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

 
 
Postępowanie o wartości nieprzekraczającej 50 000 zł netto prowadzone jest na podstawie „Regulaminu 
udzielania w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego zamówień 
publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych” 
wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Biblioteki nr 1/2017 z dnia 03.01.2017 r., z uwględnieniem 
„Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020” z dnia 22.08.2019 r.  
 
Projekt „Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II” współfinansowany 
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program 
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa 
kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów 
kultury. 

 
Warszawa, 15 października 2020 r. 

RNP.26.PBII.ZO.2.2020   

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Przedmiotem zamówienia jest publikacja w prasie artykułu sponsorowanego o charakterze 
informacyjno-promocyjnym, dotyczącego Projektu pn. „Przebudowa Biblioteki Głównej 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II.”.  

  

Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych, tj. publikacji artykułu w tytule prasowym: 
1) dystrybuowanym odpłatnie; 
2) ukazującym się w wersji papierowej; 

3) ukazującym się: 
a) dla Części nr 1: raz w tygodniu, o tematyce społecznej, politycznej lub kulturalnej 

z wyłączeniem czasopism branżowych (poza tematyką związaną z kulturą i/lub 
architekturą); 

b) dla Części nr 2: raz w miesiącu, o tematyce społecznej, politycznej lub społeczno-
kulturalnej, z wyłączeniem czasopism branżowych; 

c) dla Cześci nr 3: raz w miesiącu, wyłącznie w czasopiśmie branżowym o tematyce 
związanej z kulturą i/lub architekturą. 
 

W Części 1, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: Polska Press Sp. z o.o. 

ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, na kwotę 8 610 zł. Po ocenie ofert, przy zastosowaniu 

kryterium, określonego w Ogłoszeniu o zamówieniu – cena 100 %, oferta uzyskała najwyższą 

punktację. 

W Części 2, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: : Polska Press Sp. z o.o. 

ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, na kwotę 12 300 zł. Po ocenie ofert, przy zastosowaniu 

kryterium, określonego w Ogłoszeniu o zamówieniu – cena 100 %, oferta uzyskała najwyższą 

punktację. 

W Części 3, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: Lions Public Relations Sp. z o.o. 

ul. Abrahama 2B/33, 03-982 Warszawa, na kwotę 10 000 zł. Do tej Części zamówienia wpłynęła 

jedyna oferta.  

Dyrektor 

dr Michał Strąk 



 
 
 
 


