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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207186-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi pocztowe dotyczące listów
2015/S 114-207186
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
LUX MED Sp. z o.o.
ul. Postępu 21 C
Osoba do kontaktów: Anna Siudak
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 586662455
E-mail: anna.siudak@luxmed.pl
Faks: +48 586662451
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://fundusze.mammo.pl
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: beneficjent

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu
Świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania
mammograficzne (Pakiet 1), kompleksowa usługa wydruku i dostawy materiałów promocyjnych (Pakiet 2).

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kod NUTS

II.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Pakiet 1
— przygotowanie i wydrukowanie przez Wykonawcę z własnych materiałów zaproszeń, według wzorów
określonych w załączniku nr 2a do SIWZ,
— wydrukowania na zaproszeniach danych adresowych, przekazywanych przez Zamawiającego,
— obsługę przygotowania wysyłki zaproszeń, nadanie i doręczenie przesyłek do adresata.
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Pakiet 2
— wydrukowanie przez Wykonawcę i dostarczenie do Zamawiającego materiałów promocyjnych, według
wzorów określonych w załączniku nr 2b do SIWZ.
II.1.5)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64112000

II.1.6)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2)

Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1)

Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 975 570 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 61-106698 z dnia 27.3.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: Świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na
badania mammograficzne (pakiet 1), kompleksowa usługa wydruku i dostawy materiałów promocyjnych (pakiet 2)
Część nr: 1 - Nazwa: Świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń
na badania mammograficzne (pakiet 1)
V.1)
Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
1.6.2015
V.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7

V.3)

Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o.
ul. Stanisława Żaryna 2c
02-593 Warszawa
POLSKA
E-mail: bok@envelo.pl
Tel.: +48 222762800
Adres internetowy: www.envelo.pl
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Faks: +48 222762800
V.4)

Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 662 752 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 967 200 i najwyższa oferta 2 204 280 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 11

V.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana

Zamówienie nr: Świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na
badania mammograficzne (pakiet 1), kompleksowa usługa wydruku i dostawy materiałów promocyjnych (pakiet 2)
Część nr: 2 - Nazwa: Kompleksowa usługa wydruku i dostawy materiałów promocyjnych (Pakiet 2)
V.1)
Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
1.6.2015
V.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6

V.3)

Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Agencja Lumina Leszek Gołębiowski
ul. Maków 29
43-300 Bielkso-Biała
POLSKA
E-mail: lmynarska@grupa-lumina.pl
Tel.: +48 885888088

V.4)

Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 8 735,44 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 8 370 i najwyższa oferta 12 000 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 1

V.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)

Informacje dodatkowe:
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Zamówienie współfinansowane jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu
Finansowego prowadzonej w ramach realizacji Projektu „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w
ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego PL 07.
VI.3)

Procedury odwoławcze

VI.3.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.3.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym w dniu
1 października 2014 r. przez Ministerstwo Zdrowia (Operatora Programu Operacyjnego PL07 „Poprawa i lepsze
dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych dofinansowanego z funduszy
norweskich i EOG 2009–2014 przez podmioty wyłączone ze stosowania Pzp należy wskazać, że „Zgodnie
z art. 7.16 ust. 2. i 3. Regulacji ws. wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG i Regulacji ws. wdrażania
Norweskiego Mechanizmu Finansowego Beneficjent, który nie jest zobowiązany do stosowania Prawa
Zamówień Publicznych, a uzyskał dofinansowanie na poziomie co najmniej 50 % wydatków kwalifikowalnych
powinien udzielić zamówienia zgodnie z krajowym prawem zamówień publicznych, tak jak gdyby był
zamawiającym. Oznacza to, że do zamówień, których wartość przekracza 30 000 EUR ww. Beneficjent
zobowiązany jest do stosowania procedury zamówień w sposób przewidziany w ustawie Prawo Zamówień
Publicznych. Nie skutkuje to przy tym uzyskaniem przez Beneficjenta statusu zamawiającego z wszystkimi tego
konsekwencjami. W tej sytuacji zastosowanie wobec Beneficjenta znajdą wszystkie przepisy Prawa Zamówień
Publicznych za wyjątkiem środków ochrony prawnej”
(źródło: http://zdrowie.gov.pl/aktualnosc-3-2244
Zamowienia_dostaw_i_uslug_w_projektach_PL07_dla_podmiotow_wylaczonych_ze stosowania_PZP.html ).
Mając na uwadze powyższe Wykonawcom w ramach niniejszego postępowania nie przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w Pzp.

VI.3.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.4)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11.6.2015
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