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Ogłoszenie nr 510058515-N-2019 z dnia 26-03-2019 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.: Publikacja 5 ogłoszeń prasowych
zgodnie z zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ na lata 2014-2020 w zakresie

informacji i promocji
  

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
Projekt pn. Budowa i modernizacja urządzeń wod-kan w Gminie Wołomin realizowany w ramach
Programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 523047-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
I. 1) NAZWA I ADRES:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny
17282330000000, ul. ul. Graniczna  1, 05-200  Wołomin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel.
227 762 121, e-mail e.placzek@pwik.wolomin.pl, faks 227 763 358. 
Adres strony internetowej (url): www.pwik.wolomin.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Publikacja 5 ogłoszeń prasowych zgodnie z zasadami promocji projektów dla beneficjentów
POIiŚ na lata 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
DI/13/2019

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 opublikowanie 5 ogłoszeń prasowych, w celu promocji projektu
pn. „Budowa i modernizacja urządzeń wod-kan w Gminie Wołomin” w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zgodnie z zasadami promocji projektów
dla beneficjentów POIiŚ na lata 2014-2020. KOD CPV – 79970000-4 ogłoszenia prasowe Każde
ogłoszenie prasowe musi zawierać następujące elementy: 1) Nagłówek - znak Funduszy
Europejskich, barwy Rzeczypospolitej Polskiej znak Unii Europejskiej i Logo Beneficjenta 2)
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Tytuł projektu - Budowa i modernizacja urządzeń wod-kan w Gminie Wołomin 3) streszczenie
najważniejszych faktów, tekst opis zagadnienia z podaniem szczegółów (około 4 tysięcy znaków
) – tekst zostanie przekazany przez Zamawiającego przed każdą publikacją. 4) cel projektu 5) 2
zdjęcia (wym.90 mm /50 mm), Forma ogłoszenia: 1) wydruk w kolorze, 2) wymiary ogłoszenia
½ strony (wym.280 mm/190mm +/- 2 %)

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 79970000-4

 

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

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie uprzejmie informuje, że w
ww. postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym na podstawie zapisów
Rozdziału XIV pkt. 14 a) SIWZ postepowanie zostaje unieważnione.
 
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. 


