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Ogłoszenie nr 5000j 9560-N-20l7 zdnia 06-10-20I'7 l.

Pol§kie Radio - Regionalna Rozglośnia w Pomaniu "Radio Pomań" §pólka Akcl,jna: Usługi
kodowania, multiplek§acji, regionalizacji i rozpowsz€chniania programów Radia Pomań s.A.
wrazz uślugami dodatkoł}' mi w standardzie DAB+

oCLosZE\lE o I DZlELE\lt ZA\łÓWIEvIA-

t sługi

Zamieszczanie ogłoszeniai
obou,iązkowe
Ogloszenie dotyczy:
zanrórł,ienia publiczrego
Zamówienie do§czy projcktu lub programu wśpółlinansolł,anegoze środków tjnii
Europejskiej
nie
Zamówienic bylo prrcdmiotem ogloszenia $, Biuletynie Zamółvień Publicztych:
tak
Numer ogłoszenia: 5000298,ł5-N-201 7
oglośzenie o unianic ogłoszenia zostało zamieszczone \r,Biuletynie Zamórvień Publicmych:
nie

SEKCJA

I:

ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZ\łA I ADRES|
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośniarł,Pomaniu "Radio Poz,nń" spółka Akc}.jna,
Kraio\!1 numer ident}fr.kacljny --, u]. ul, Benvińskicgo 5, 60-765 Pozuń.lł,oj.
rł,ielkopolskie, państlł,o Polska, tel, 616 64,1 900, e-nrail ewa,iławieja@radiopozlan.lm. fbks
6l8 660 310,
Adles stronY interneto\łęj (url): w\WLradiopoman,fm
I.2) RODZĄJ ZAM AWtAJĄcEGo l
Podniot prawa publicmego

sEKCJA ll; PRZED\4loT ZĄMÓ\\ lENlĄ
l1.1) \a/rta nadaoa Zamótvicniu przel /amarr iającego:
Usfugi kodowania, multipleksacji, regionaiizacji i rozpowszechliania progranról, Radia
Poznań S,A, lrraz z usługań dodatkorłymi u, standardże DAB+
N

umer referencljn1(7. zcli J,,ą,,,11.

KZPl12l)011

II.2) Rodzaj z€mół!ienia:
Llsługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia rlrielkość,ząkres, rodzaj i ilośćdostay usłu1l lttb
robót bttdo1,Ianych ltlb okreśIenie z1Patrzefunania i vymagań ) a \r, przypadku partner§twa
innoł,acyjnego - określenie zapotrzebołvania na innowacljny produkt, u§ługę lub roboty
budo}vlrnc:
Przedniotem zamowienia iest ś\riadczenie usług kodowania. multiplcksacji, rcgionalizacji i
rozpov,szechniania nie więcej liż dwóch prog,amórł, radiorłlch rł,r,az z usługami
dodatko\ł}mi $ standardże DAB+ w okresie 0l ,10,2017 - 30,09,2019
ll.J) lnlormacja o cztściach zamórrieoia:
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Zamówienie było podzielone na części:
nie
l1.5) clótłn\ Kod ( P\:642'8200-:

SEKC.IA III: PROCEDURA
Il1.1) TR\B LrDZIELENLĄ ZĄMÓWIENIA
Zamórvienie z rł,olrrej ręki
III.2) oglosz€nie dotyczy Zrkończenia dynamicmego §ystemu akupółv
nie
III.3) Informacje dodatko\r,e:

SEKCJA IV: UDZELENIE ZAMÓWIENIA
Iv.1) DATA UDZIELENlA ZĄMÓWIENIAl 261 09/ż0I,7
lV.2) całko$ita !r arlośćzamólrienia
wartośćbez vAT 261924.00
Waluta PLN
IV.3) INFoRMACJE o oFERTACH
Ljczba otrzymanych of'ert: l
§,tym:
licz.ba otrzyman_vch ofert od maĘch i średnichprzedsiębiorstw: 1
liczba otrrymanych ofelt od w_ykonaqców z innych państw cżoŃowskich Unii
Europejskiej:0
liczba otrłnanych ol'eń od wykonawców Z państlv niebędących cżonkami Unii
Europejskiej:0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczrą: 0
Iv.4) LICZBA oDRZUcoNYcH oFERT:
lvs) \ĄZ$A lADRES WYKo]\A\Ą ( \. K rÓRE\4[ t DZl-tLoNo ZĄMÓWt\lA
Zamó\\,ienie bstało udżelone rłykonawcom rł,spólnic ubiegaiącym się o udzielenie:
nię
Naz\ł€ wykona$,cy: Polskie Radio Spółka Akc)ljna
Email wykonawcy:
Adres pocźow},I al.Niepodległości77185
Kod pocźoł,v|00-977
Miejscou,ość: w-arszawa
Kraj/loj. : mazowieckie
Wykonawca jest małyn/średnimprzedsiębiorcą:
tak
Wykonavca pochodż Z innego państBa c7-łonkorł,skiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodż z innego państ\ła nie będącego cżonkiem Unii Errropciskicj:
nie
IV.6) INFORMACJA o CENIE W\BRANEJ oFERTY/ wARToŚcl ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSą I NAJWYZSZĄ CENłKOSZTEM
Cena W].brancj oferty/warłośćunony 322166.52
oferta z najniisą ceną/kosżem 322166,52
Oferta z najĘfzszą ceną/kosżem 322166.52
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Wa]uta: PI_N
Iv.7) Informacje na temat podn},kona\r,§fwa
Wikonarrca przerviduje powieżenie \\,Jkonania częścizamówienia
podrł"vkonarłcy/podqvkonałcom
nie

\łraftośćlub procentol,a częśćzanrórł,ienia, jaka zostanie porłierzona podrykonawc) ]ub

pod\ykona\łcom:
dodatkowe:

Iv.8) Informacj€

UDZIELENIA ZAMÓU,TENIA W TRYBlE NEGOCJACJI BEZ
oGŁosZENlA, ZĄMÓwaNlł z wotlttEJ RĘKI ALBO ZĄPYTANIA o CENĘ
IV.9) UZĄSADNIENIE

Iv,9.1) Pod§tarł,a prałvna
Postęporvanie prowadzone jest w trybie amówienia u wo]nej ręki na podsta$ie art. 67
ust,l pkt lb ustaĘlr PZp.
Iv.9.2) Uzasadnienie łJboru trybu
Naleąv podać uasadnienie faktycale i prałne rł,lboru trybu oraz rłljaśnić.dlacżego
udzielenie zlnorł ienid je,l zgodne,, r,-/cpi.c11i
Zgodnie z alt. 67 ust.1 pkt 1 lit.b/ Ustawy Pra\Ą,o zamó\,ień publiczlych (zwanej clalcj
Llstawą) Zanawiający ma prawną możirł,ość
udże]enia z,amówienia publica]e3<l \\
trybie Zamówienia Z \ł,olnej ręki rv przypadku. gdy przednriot zamóWienja moze być
śrł,iadczonytylko przezjednego \ł_vkonarvc ę z pt4czytt nłięanych 7 ocltonąpraw
lryłąclłrych,lłynikających z odrębnych przepisórł,. Niniejsze postępowanic dotyc4
usfug kodorvania. multipleksacji. reeionalizacji i rozporł,szechniania progralrrow
Zamawiającego w standardzie DAB+, które nroZe śrłiadc4ć wl,łącznic Polskie Radio
S,A. Polskie Radio S.A. na podsta\\.ie Decyai DZC.WRT. 514.9,1.2016,15 z dnia 1,1
]istopada 2016 r. \\} danej przez Preżesa Urzędu Komrinikącji Elektloniczrcj jest
upla$nione do rozpowszechiiania progamów radiofoniczrych Polskiego radia S.A. i
rozgłośniregionalnl,ch \ł,sposób cyfrow), rozsiewczv nażemny wmultipleksie DAB+. W
zw-iązku z poqr_vższrm jedynyn podmiotem upra\ł,lionym do przepro\\,adzcnra
postępo$ania przetargowego na zgospoda.rorł,anie całego multipieksujest Polskie Radio
S,A. PrzJ-loczonę $Tżej argumenty W),czerpuią d}spoz} cję Zawańa \ł.afi. 67 ust. ] pkt 1
lit. B,/ Usta\l,},

3ż3

20l7_]0 06 ]?.04

