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Ogłoszenie nr 510271722-N-2019 z dnia 12-12-2019 r.
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego : Przygotowanie
oraz przeprowadzenie ogólnopolskiej społecznej kampanii promocyjnej, która ma na celu
zainicjować budowę silnej marki Korpusu Solidarności
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
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: 623163-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego , Krajowy numer
identyfikacyjny 36885458200000, ul. al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, woj. mazowieckie,
państwo Polska, tel. 224684425, 601901066, e-mail akosmalska@niw.gov.pl,
ejadachowska@niw.gov.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.niw.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: agencja wykonawcza w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przygotowanie oraz przeprowadzenie ogólnopolskiej społecznej kampanii promocyjnej, która ma na
celu zainicjować budowę silnej marki Korpusu Solidarności
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
4/PN/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
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:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz przeprowadzenie ogólnopolskiej społecznej
kampanii promocyjnej, która ma na celu zainicjować budowę silnej marki Korpusu Solidarności
poprzez: • promocję wolontariatu długoterminowego, • zachęcenie Polaków do systematycznego
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angażowania się w działania na rzecz innych, • zachęcenie organizacji pozarządowych i innych
instytucji, prowadzących różnego rodzaju placówki – do korzystania z pracy wolontariuszy, •
promocję Korpusu Solidarności jako programu dowartościowującego wolontariat i wolontariuszy.
Na przedmiot zamówienia składać się będą następujące elementy: a) produkcja 1 spotu w dwóch
wersjach (30-sekundowa i do 60-sekundowa), b) produkcja 2 spotów radiowych o długości do 30
sek. każdy, c) produkcja min. 3 banerów i innych formatów internetowych, d) opracowanie
mediaplanu, czyli optymalnego planu emisji reklam w wybranych kanałach (obowiązkowo:
telewizja, radio, internet (w tym platformy VOD), kina), z uwzględnieniem odpowiednich grup
odbiorców, kalendarza emisji i estymacji kosztów dotarcia, e) realizacja kampanii w mediach
(wykupienie i zrealizowanie emisji w zaplanowanych kanałach).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79341400-0

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: 08/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 619797.37
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
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: Twożywo spółka z ograniczoną odpowiedzialnośćią sp.k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Zwycięzców 2;
Kod pocztowy: 03-941
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie
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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 762350.76
Oferta z najniższą ceną/kosztem 761985.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 762600.00
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.
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