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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH 
(dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 EUR) 

  
Publikacja reklam, ogłoszeń i nekrologów  w prasie codziennej w 2019 roku 

(znak sprawy: Oferta AIP/05/2018) 
 

I.  NAZWA I ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO 

 
WARSZAWSKI UNIWERSYTET 

MEDYCZNY 
Biuro Informacji i Promocji 

ul. Żwirki i Wigury 61 
02-091 Warszawa 
www.wum.edu.pl 

Osoba upoważniona do kontaktów z 
Wykonawcami: 

Jowita Stachowiak 
biip@wum.edu.pl  

tel. (22) 57 20 117  
Biuro Informacji i Promocji,  

ul. Żwirki i Wigury 61, 02–091 Warszawa, 
IV piętro, pok. 425 

 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 
 
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest publikacja reklam, ogłoszeń i nekrologów  

w prasie codziennej w 2019 roku (wraz z przygotowaniem projektu graficznego); 
2. Szacowana liczba ogłoszeń, które zamawiający zamierza opublikować w czasie trwania umowy, 

wynosi: 
 

L.p. Rodzaj ogłoszenia 
łączna 
liczba 

ogłoszeń 

średnia 
powierzchnia 
ogłoszenia w 

cm2 

łączna 
powierzchnia 

ogłoszeń w 
cm2 

1 
ogłoszenia czarno – białe o  zasięgu 
stołecznym i regionalnym 100  12 1200  

2 
ogłoszenia kolorowe o  zasięgu 
stołecznym i regionalnym 50  17  850  

3 
ogłoszenia czarno-białego o  zasięgu 
ogólnopolskim 30  12  360  

4 
ogłoszenia kolorowe o  zasięgu 
ogólnopolskim 10  17  170  

 

L.p. Rodzaj ogłoszenia łączna liczba linii 

1 nekrologi krajowe (ogólnopolskie) 400  

2 
nekrologi stołeczne na stronach 
stołecznych 1800 

http://www.wum.edu.pl/


3. Gazeta, w której zamieszczane będą ogłoszenia musi: 
a) mieć charakter gazety codziennej, której główne wydanie ukazuje się w zasięgu 

ogólnopolskim i która posiada codzienne wydania (6 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty) o 
zasięgach regionalnych, w tym jedno wydanie o zasięgu stołecznym (obejmującym co najmniej 
aglomerację stołeczną), 

b) posiadać wydzielone strony lub dodatki tematyczne, w tym: 
• dodatek, w którym publikowane są informacje dotyczące rynku pracy, porady dla 

kandydatów do pracy oraz ogłoszenia w sprawie pracy, ukazujący się przynajmniej raz w tygodniu, 
mający zasięg ogólnopolski i posiadający strony o zasięgu stołecznym, 

• dodatek o zasięgu stołecznym, w którym publikowane są informacje adresowane do 
mieszkańców aglomeracji warszawskiej, w tym m.in. dotyczące aktualnych wydarzeń 
odbywających się w Warszawie, ukazujący się 6 dni w tygodniu - od poniedziałku do soboty. 

• dodatek o zasięgu stołecznym, w którym zamieszczane są różnego rodzaju komunikaty 
oraz ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych, w przypadku gdy w danym tygodniu taki 
dodatek nie jest przewidywany do druku, za zgodą Zamawiającego ogłoszenie może być 
opublikowane na  innych stronach lokalnych obejmujących zasięg stołeczny. 

• strony tematyczne o zasięgu ogólnopolskim, zasięgu regionalnym oraz stołecznym, na 
których publikowane są nekrologi, ukazujące się 6 dni w tygodniu - od poniedziałku do soboty. 

4. Zamawiający będzie realizował zamówienie sukcesywnie w zależności od bieżących potrzeb. 
Publikacja poszczególnych ogłoszeń (bądź ich cyklu) dokonywana będzie na podstawie 
odrębnych zamówień składanych przez Zamawiającego na druku Wykonawcy lub w innej formie 
wskazanej przez Wykonawcę. 

5. Zamawiający każdorazowo określi:  
1) datę publikacji, 
2) zasięg (ogólnopolski, regionalny lub stołeczny), 
3) lokalizację na konkretnych stronach tematycznych (np. gospodarczych) lub w konkretnym 

dodatku, 
4) lokalizację w obrębie danych stron tematycznych lub dodatku (np. na tzw. pozostałych 

stronach redakcyjnych lub na stronach ogłoszeniowych), 
5) format ogłoszenia, 
6) kolorystykę (ogłoszenie kolorowe lub czarno-białe), 

wg formularza zamówienia zgodnie ze standardowym wzorem dostarczonym przez Wykonawcę. 
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie zrealizować zamówienia zgodnie ze specyfikacją 

określoną przez Zamawiającego, o której mowa w pkt. 4, zobowiązany jest niezwłocznie 
poinformować o tym fakcie Zamawiającego, wyjaśnić przyczyny niemożności zrealizowania 
zamówienia, a także zaproponować inną, odpowiadającą Zamawiającemu, propozycję publikacji 
poprzez zmianę niektórych parametrów, np. daty publikacji. 

7. W sprawach nie uregulowanych odmiennie w niniejszej umowie mają zastosowanie 
obowiązujące u Wykonawcy ogólne zasady publikowania reklam, ogłoszeń lub nekrologów.  

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazywania zamówienia jednostkowego faksem lub 
pocztą elektroniczną.  

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania w całości kwoty zaoferowanej przez 
Wykonawcę. 

 

III.       TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na  dzień 31 grudnia 2019 roku lub do 
wyczerpania zaoferowanej kwoty. 

2. Umowa wygasa przed terminem, o którym mowa w ust. 1 w razie wcześniejszego wyczerpania kwoty 
zaoferowanej kwoty.   



IV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

1. W cenie ofertowej Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty związane z 
realizacją zamówienia, w tym podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
wszystkie inne koszty wynikające z niniejszego zaproszenia i wzoru umowy, bez których realizacja 
zamówienia nie byłaby możliwa.  

2. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatkowego Zamawiającego 
- zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  

3. Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

5. Cenę oferty należy podać netto i brutto z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT). Do 
porównania ofert będzie brana cena brutto (tj. z podatkiem VAT). 

6. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały 
zmianom. 

 
V. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 100%  

2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta z najniższą łączną ceną brutto. 

3. Oferta najkorzystniejsza (z najniższą ceną) otrzyma 100 pkt, każda następna oferta otrzyma liczbę 
punktów proporcjonalnie mniejszą, obliczoną według wzoru: 

Liczba punktów oferty badanej =    

4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone 
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 
w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe 
nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

 
VI.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert.  
  

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami niniejszego zaproszenia. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 

4. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania/komputerze lub ręcznie atramentem 
nieścieralnym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do oferty. 

5. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty. Wymagane jest, aby 
wszystkie strony oferty oraz załączników były parafowane przez osoby podpisujące ofertę. 

6. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z  innych 

pkt 100
cena

cena=X
badana

min
A 



dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie składane jest w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączył kopię dokumentu, kopia ta winna 
być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisania oferty. 

8. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osoby 
upoważnione do podpisania oferty.  

 

VIII.  TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT  

1. Oferty należy złożyć, nie później niż do dnia 14 grudnia 2018 r. do godz. 10.00.  
2. Oferty można składać: 

a. W wersji papierowej  na adres: Biura Informacji i Promocji WUM, ul. Żwirki i Wigury 61, 
02-091 Warszawa  Prosimy oznaczyć ofertę na kopercie „Oferta AIP/05/2018” 

b. Zamawiający dopuszcza przesłanie ofert: 
− pocztą e-mail w pliku zabezpieczonym przed edycją np. pdf . na  adres biip@wum.edu.pl  

Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości „Oferta AIP/05/2018” 
3. W przypadku wyboru  przez Wykonawcę formy dostarczenia opisanej w pkt 2b VIII  Zamawiający 

może zażądać dostarczenia oryginału oferty w terminie nie późniejszym niż do dnia podpisania 
umowy. 

4. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcy  
5. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo: 

1) wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie 
„WYCOFANIE”. 

2) zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych 
zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”. Koperty 
oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności po 
stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

 

IX. WYBÓR WYKONAWCY I SPOSÓB OGŁOSZENIA 

1.  Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 
w niniejszym zaproszeniu. 

2. Informację o wyborze oferty Zamawiający zamieści na stronie http://biip.wum.edu.pl/ oraz w 
miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie 

 
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.), ustawa z dnia 17 
listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 178, poz. 1478). 

2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 
3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztu udziału w postępowaniu. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania o udzielenie 

zamówienia, na każdym jego etapie bez podania przyczyny. 
 

 
 


