
Karniowice, dnia 25.07.2022 r. 
                                                                                                        
Zamawiający: 
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
32-082 Karniowice, Ul. Osiedlowa 9 
 
Dotyczy:  postępowania  o   udzielenie  zamówienia  dot. świadczenia usługi medialnej obejmującej 
realizację kampanii edukacyjno – informacyjnej polegającej na przygotowaniu i emisji dziesięciu 
programów (reportaży) w trzech obszarach tematycznych i trzykrotnej emisji każdego odcinka 
(premiera oraz dwie powtórki) a także realizacji 4 wejść na żywo w czasie wystawy „Agropromocja” 
 - MODR/1/2022/SIR. 

 
 

Informacja o wyniku postępowania 
 

 
 
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach, informuje 
jednocześnie wszystkich Wykonawców o: 
 
 

I.  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
zapytania ofertowego, wybrana została oferta, złożona przez:  
 

Telewizję Polską S.A. Oddział w Krakowie, ul Krzemionki 30, 30-525 Kraków 

 Cena brutto oferty:  270 000,00 zł 
 

Uzasadnienie:  
Najkorzystniejsza oferta została wybrana zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (SWZ), na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ i jako jedyna 
oferta niepodlegająca odrzuceniu w postępowaniu, uzyskała największą łączną liczbę punktów.  
Uzasadnienie faktyczne:  
Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, spełnia wszystkie warunki wymagane przez 
Zamawiającego określone w SWZ, a Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania.  
 
Informacje dodatkowe: 
Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono 1 ofertę. 
Kryteria oceny ofert: 
1. „Cena” – waga 100%  

 
 

II.  WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA ODRZUCONA 
 

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została odrzucona oferta 
złożona przez Wykonawcę: Grupa MEDIA ART Sp. z o.o. , ul. Jana III Sobieskiego 12, 38-
500 Sanok. 
 



 
 
Uzasadnienie faktyczne:  
Oferta podlega odrzuceniu zgodnie z zapisami rozdziału X ust. 3 pkt 1 SWZ, ponieważ została 
złożona niezgodnie z procedurą określoną przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia, 
przez Wykonawcę który podlega wykluczeniu. Wykonawca nie spełnia warunków udziału w 
postępowaniu, które zostały określone przez Zamawiającego w dokumentach postępowania – 
rozdział IV pkt 1 a) SWZ. Wykonawca, mimo wezwania do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia 
dokumentów nie potwierdził w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, co zostało 
wskazane w dokumentach postępowania, jako warunek udziału w postępowaniu, że jest 
nadawcą audiowizualnych lub radiowych usług medialnych  (dostawcą usługi 
medialnej) zgodnie z art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (tj. 
Dz. U.2020.0.805). 
 
Wykonawca nie spełniający wymagań SWZ w zakresie warunku uczestnictwa w postępowaniu 
podlega wykluczeniu, a oferta przez niego złożona podlega odrzuceniu. 
 
 
 

Dominik Pasek 
Dyrektor MODR 


