
Ogłoszenie nr 510087549-N-2019 z dnia 07-05-2019 r. 

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI: Dostawa materiałów promocyjnych z logo 

lub/i napisem: Ministerstwo Sportu i Turystyki, MSiT oraz Polskie Marki Turystyczne  

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
nie  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 538882-N-2019  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI, Krajowy numer identyfikacyjny 14021714200000, 

ul. Senatorska   14, 00-082  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 222443164, e-

mail anna.kurpisz@msit.gov.pl, faks 222443218.  

Adres strony internetowej (url): http://https://bip.msit.gov.pl  

Adres profilu nabywcy: http://https://bip.msit.gov.pl  

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:  

http://https://bip.msit.gov.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja rządowa centralna 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Dostawa materiałów promocyjnych z logo lub/i napisem: Ministerstwo Sportu i Turystyki, MSiT 

oraz Polskie Marki Turystyczne  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

2/2019  

II.2) Rodzaj zamówienia:  
Dostawy  

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:  
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych z logo lub/i napisem 

Ministerstwo Sportu i Turystyki, MSiT oraz Polskie Marki Turystyczne, numer zamówienia 

2/2019. 1.1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) (podstawowy oraz z prawem 

opcji) zawarty jest w Załączniku Nr 1 oraz w Formularzu Cenowym stanowiącym Załącznik Nr 

3; 1.2. W przypadku, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, 

patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub 

usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą 

dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W 

takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub 

szczególny proces należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. 2. Wykonawca składający 

ofertę zawierającą rozwiązania równoważne ma obowiązek: 2.1. Wyraźnie wskazać w ofercie 

zastosowane rozwiązanie równoważne poprzez wpisanie odpowiednich informacji; 2.2. 



Wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez 

Zamawiającego na poziomie nie gorszym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia; 2.3. 

Załączyć do oferty właściwe dokumenty (tj. dowody zawierające szczegółowy opis oferowanych 

przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania) potwierdzające, że oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. Brak informacji, w zakresie zastosowanych 

rozwiązań równoważnych, zostanie uznany za zamiar wykonania zamówienia zgodnie z 

wymaganiami opisanymi przez Zamawiającego w SIWZ. 3. Zamawiający zgodnie z zapisem art. 

34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. 3.1. Zamawiający określił 

w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia(SOPZ) asortyment i ilości przedmiotu 

zamówienia jakie Wykonawca ma bezwarunkowo dostarczyć (zamówienie podstawowe) oraz 

zamówienia objęte zakresem prawa opcji. 3.2. Zamawiający zastrzega, że cena jednostkowa 

przedmiotu objętego prawem opcji nie może być wyższa niż cena jednostkowa w ramach 

zamówienia podstawowego. 3.3. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do 

Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja 

zamówienia objętego prawem opcji jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego i może być 

zrealizowana do wielkości wskazanych w SOPZ. 3.4. Zamawiający uprawiony jest do 

skorzystania z prawa opcji do 30 listopada 2019 roku. Przedmiot zamówienia objęty prawem 

opcji zostanie dostarczony w powyższym terminie po otrzymaniu przez Wykonawcę 

ewentualnego pisemnego zgłoszenia ze strony Zamawiającego. Szczegółowa ilość oraz rodzaj 

przedmiotu zamówienia, składającego się na prawo opcji zostaną określone przez 

Zamawiającego w ewentualnym zgłoszeniu pisemnym. Zamawiający ma prawo skorzystać z 

prawa opcji w dowolnej liczbie bez konieczności wykorzystania maksymalnej liczby i wartości 

brutto wskazanej za przedmiot zamówienia objęty prawem opcji.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 39294100-0 

 

Dodatkowe kody CPV: 22462000-6  

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
nie 

III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/05/2019  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 192813.01  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  1  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 



Nazwa wykonawcy: INTERMEDIA PAWEŁ KĘDZIERSKI  

Email wykonawcy: pawel@intermediaplock.pl  

Adres pocztowy: UL. SPÓŁDZIELCZA 17  

Kod pocztowy: 09-407  

Miejscowość: PŁOCK  

Kraj/woj.: mazowieckie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 234606.26  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 234606.26  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 234606.26  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ 

OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ  
 

IV.9.1) Podstawa prawna  
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 

zamówienia jest zgodne z przepisami.  
 


