
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej z zakresu gospodarki odpadami - Kampania
informacyjno-edukacyjna Piątka za segregację - Zamówienie z wolnej ręki - zamówienie

podobne.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001064858

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wawelska 52/54

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-922

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Agnieszka.Uscimiuk@mos.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.mos.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej z zakresu gospodarki odpadami - Kampania
informacyjno-edukacyjna Piątka za segregację - Zamówienie z wolnej ręki - zamówienie
podobne.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-24f81831-d997-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00153502/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-19 08:03
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00010309/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Kampania informacyjno-edukacyjna Piątka za segregację

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo
zamówienia z wolnej ręki:

Zamówienie realizowane na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp - przedmiotowe
zamówienie zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu na przeprowadzenie Kampanii
informacyjno-edukacyjnej z zakresu gospodarki odpadami w ramach przetargu
nieograniczonego, zrealizowaną pn. " Piątka za segregację". Opublikowanym w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej 19/08/2019 roku, nr ogłoszenia 2019/S 158-390977. 
Zamówienie podobne jest zgodne z przedmiotem zamówinia podstawowego, a jego wartość
została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia
podobnego przewidzianego w zamówieniu podstawowym wynosi: 809 531,25 zł netto.
Przedmiotowe zamówienie będzie realizowane na warunkach określonych dla zamówienia
podstawowego.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: nr ogłoszenia 2019/S 158-390977

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BDG-wzp-260/10/2021AU

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 276150,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej z zakresu
gospodarki odpadami - Kampania informacyjno-edukacyjna Piątka za segregację - Zamówienie
z wolnej ręki - zamówienie podobne.
Zamówienie podobne jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego i będzie
realizowane na warunkach określonych dla zamówienia podstawowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79341400-0 - Usługi prowadzenia kampanii reklamowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
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5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 339664,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 339664,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 339664,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Agencją Reklamową DSK sp. z
o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 017498260

7.3.3) Ulica: ul. Bielawska 6/3

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-511

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA
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8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 339664,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-11-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe
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