Szczawno- Zdrój, dn. 04.02.2013r.
Zapytania (1)
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że w toku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego pn: „Usługa publikacji ogłoszeń w prasie o zasięgu
regionalnym, obejmującej teren województwa dolnośląskiego oraz publikacji ogłoszeń w
prasie o zasięgu ogólnopolskim w ramach projektu
„Enterprise Europe Network” na rok 2013”
wpłynęło zapytanie wobec treści SIWZ, na które niniejszym udziela następujących
odpowiedzi:

1.
Wykonawca zwraca się z prośbą o naniesienie zmian w treści SIWZ dotyczącej
publikacji ogłoszeń w prasie ogólnopolskiej, gdzie średni nakład dziennika powinien
wynosić w ostatnim kwartale 2012r. minimum 100.000 egzemplarzy. Prosimy o
uwzględnienie zmiany w SIWZ podając za spełniony warunek, jeśli tytuł prasowy wykaże
średni jednorazowy nakład w wysokości 100.000 egzemplarzy za okres styczeń- listopad
2012. Wprowadzona zmiana pozwoli na przystąpienie do przetargu większej ilości
dzienników o zasięgu ogólnopolskim i umożliwi Zamawiającemu szersze spektrum wyboru.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę i niniejszym modyfikuje SIWZ oraz
zmienia termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu na dzień 07.02.2013r.
Zgodnie z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w następujący sposób:
Pkt. 3.1. SIWZ w brzmieniu:
„Przedmiotem zamówienia jest:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi opracowania edytorskiego, przygotowania do
druku i zamieszczenia w dzienniku około 26 ogłoszeń prasowych, w tym:
•
14 ogłoszeń w wydaniu regionalnym obejmującym zasięg województwa dolnośląskiego o
średnim nakładzie każdego wydania dziennika nie mniejszym niż 25.000 (dwadzieścia pięć
tysięcy) egzemplarzy - w przypadku ogłoszeń regionalnych – część I zamówienia (przy czym
poprzez pojęcie „średniego nakładu” należy rozumieć, iż nakład średnio-dzienny dziennika za
ostatni kwartał 2012 r. wyniósł co najmniej 25.000 egzemplarzy /dwadzieścia pięć tysięcy/
według danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy- stosowne oświadczenie dotyczące nakładu
Wykonawca złoży w treści formularza oferty);
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•
12 ogłoszeń w wydaniu ogólnopolskim obejmującym zasięg całego kraju o średnim
nakładzie każdego wydania dziennika nie mniejszym niż 100.000 (sto tysięcy) egzemplarzy - w
przypadku ogłoszeń ogólnopolskich;– część II zamówienia zamówienia (przy czym poprzez
pojęcie „średniego nakładu” należy rozumieć, iż nakład średnio-dzienny dziennika za ostatni
kwartał 2012 r. wyniósł co najmniej 100.000 egzemplarzy /sto tysięcy/ według danych Związku
Kontroli Dystrybucji Prasy- stosowne oświadczenie dotyczące nakładu Wykonawca złoży w
treści formularza oferty);
zmienia na następujący:
„Przedmiotem zamówienia jest:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi opracowania edytorskiego, przygotowania do
druku i zamieszczenia w dzienniku około 26 ogłoszeń prasowych, w tym:
•
14 ogłoszeń w wydaniu regionalnym obejmującym zasięg województwa dolnośląskiego o
średnim nakładzie każdego wydania dziennika nie mniejszym niż 25.000 (dwadzieścia pięć
tysięcy) egzemplarzy - w przypadku ogłoszeń regionalnych – część I zamówienia (przy czym
poprzez pojęcie „średniego nakładu” należy rozumieć, iż nakład średnio-dzienny dziennika za
ostatni kwartał 2012 r. wyniósł co najmniej 25.000 egzemplarzy /dwadzieścia pięć tysięcy/
według danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy- stosowne oświadczenie dotyczące nakładu
Wykonawca złoży w treści formularza oferty);
•
12 ogłoszeń w wydaniu ogólnopolskim obejmującym zasięg całego kraju o średnim
nakładzie każdego wydania dziennika nie mniejszym niż 100.000 (sto tysięcy) egzemplarzy - w
przypadku ogłoszeń ogólnopolskich – część II zamówienia zamówienia (przy czym poprzez
pojęcie „średniego nakładu” należy rozumieć, iż średni jednorazowy nakład dziennika za okres
styczeń- listopad 2012 wyniósł co najmniej 100.000 egzemplarzy (sto tysięcy) według danych
Związku Kontroli Dystrybucji Prasy- stosowne oświadczenie dotyczące nakładu Wykonawca
złoży w treści formularza oferty);
Pkt: 10.1 lit „k” SIWZ otrzymuje brzmienie:
Oferta powinna być umieszczona w trwale zamkniętej kopercie (opakowaniu)
z umieszczonym na nim dokładnym adresem Zamawiającego oraz nazwą i adresem Wykonawcy i
dopiskiem:
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Szczawieńska 2
58-310 Szczawno- Zdrój
(sekretariat)
OFERTA PRZETARGOWA NA REALIZACJĘ ZADANIA PN:
„Usługa publikacji ogłoszeń w prasie o zasięgu regionalnym, obejmującej teren województwa
dolnośląskiego oraz publikacji ogłoszeń w prasie o zasięgu regionalnym oraz ogólnopolskim w
ramach projektu „Enterprise Europe Network” na rok 2013”.
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Cześć I - Świadczenie usługi publikacji ogłoszeń w prasie o zasięgu regionalnym, obejmującej
teren województwa dolnośląskiego w ramach projektu „Enterprise Europe Network” na rok
2013;
Część II - Świadczenie usługi publikacji ogłoszeń w prasie o zasięgu ogólnopolskim w ramach
projektu „Enterprise Europe Network” na rok 2013.
NIE OTWIERAĆ DO GODZ: 12:30 DNIA 07.02.2013r.
W przypadku braku w/ w danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym
terminem otwarcia lub inne.
Pkt: 11 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„11.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (sekretariat II piętro, pokój A205/206)
w terminie do dnia 07.02.2013r. godz. 12:00 lub przesyłać na adres Zamawiającego:
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno- Zdrój –
wiążącym jest termin fizycznego doręczenia oferty Zamawiającemu.
11.2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 07.02.2013r. o godz. 12:30 w
sali konferencyjnej (sala nr A101, I piętro)”.
Stosowne zmiany dotyczą również wzoru formularza oferty (część III, pkt 11 oferty) który
otrzymuje brzmienie:
„składając ofertę na część II zamówienia oświadczamy że średni nakład każdego wydania
dziennika w którym będą zamieszczane ogłoszenia jest nie mniejszy niż 100.000 (sto tysięcy) oraz
zapewniamy, że dziennik obejmuje swym zasięgiem cały obszar Polski (przy czym poprzez pojęcie
„średniego nakładu” rozumiemy, iż średni jednorazowy nakład dziennika za okres styczeńlistopad 2012 wyniósł co najmniej 100.000 egzemplarzy (sto tysięcy) według danych Związku
Kontroli Dystrybucji Prasy)”.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
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