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PR.IV.KK.2621.8.2023 

Lublin, 24.02.2023 r.  

 

Informacja z postępowania 

na usługę przygotowania treści oraz zamieszczenia artykułów w prasie regionalnej w 

wersji papierowej, na stronach internetowych prasy regionalnej oraz postów z 

odnośnikiem do tych artykułów w mediach społecznościowych 

 

Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie informuje o 

wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem 

stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)1, na usługę przygotowania treści oraz 

zamieszczenia artykułów w prasie regionalnej w wersji papierowej, na stronach 

internetowych prasy regionalnej oraz postów z odnośnikiem do tych artykułów w 

mediach społecznościowych. 

 

Została wybrana oferta nr 2: 

Event Studio s.c. Dąbrowski Kotłowski 

ul. Gęsia 28b/9  

20-719 Lublin  

Cena oferty: 45 387,00 PLN  

Liczba punktów: 96,00 

 

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu, 

Wykonawca spełnił warunki opisane w Zaproszeniu do składania ofert oraz jego 

oferta jest najkorzystniejsza pod względem kryteriów – 60 % cena oferty brutto, 40 % 

atrakcyjność i komunikatywność artykułu natywnego. Cena oferty nie przekracza 

wartości środków finansowych zabezpieczonych na przedmiotowe postępowanie. 

 

Zestawienie złożonych ofert: 
 

Lp. Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Cena oferty brutto Liczba punktów Uwagi 

1. VIP AGENCJA 

REKLAMY Sp. z o.o. 

 

ul. Dolna Panny Marii 5, 

20-010 Lublin 

46 125,00 87,04 b/u 

3. Corner Media sp. z 

o.o. 

 

ul. 3 Maja 18/2, 20-078 

Lublin 

39 975,00 0,00 Oferta odrzucona 

– Wykonawca nie 

spełnił warunków 

udziału w 

postępowaniu 

ujętych w 

rozdziale IV. 

 
1 szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. 130 000,00 PLN netto 
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Zaproszenia do 

składania ofert.  

4. Polska Press Sp. z 

o.o. 

 

Kurier Lubelski 

 

ul. Domaniewska 45, 02-

672 Warszawa 

 

ul. Krakowskie 

Przedmieście 10/1, 20-

002 Lublin 

32 841,00 0,00 Oferta odrzucona 

– oferta wpłynęła 

po wyznaczonym 

terminie 

składania ofert. 

 

Mając na uwadze powyższe podjęta została decyzja o realizacji przedmiotowej 

usługi u Wykonawcy: Event Studio s.c. Dąbrowski Kotłowski, ul. Gęsia 28b/9, 20-

719 Lublin, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.  

 

 

Zatwierdził  

Dyrektor LAWP w Lublinie 

Marek Neckier 
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