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Komisja ds. Przetargów                 Warszawa, dn. 26 września 2018 r. 

Publicznych w TN 

Nr sprawy: 14/2018     

D-ZP.26.14.2018   

OGŁOSZENIE 
 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę reklamową „Google AdWords”. 

 

W wymaganym terminie – do dnia 13.09.2018 r., do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty: 

 

Teatr po przeanalizowaniu złożonych ofert podjął następujące czynności: 

1) Na podstawie art. 26 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych, Teatr wezwał Wykonawcę  

Ideo Sp. z o.o. (oferta nr 1) do uzupełnienia oferty i nadesłania brakujących dokumentów: 

a) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi te były wykonywane, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

W wykazie należy podać usługi, które spełniają wymagania Zamawiającego, określone w pkt. 

6.3.1 SIWZ – zgodnie z pkt. 7.1.d) SIWZ. Załączony do oferty wykaz usług nie zawiera dat 
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NETTO                              
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PROCENTOWY 

OBSŁUGI REKLAM 

PRZEZ 

WYKONAWCĘ   

SKUTECZNOŚĆ REKLAM 

1 

Ideo Sp. z o.o. 

ul. Nad Przyrwą 13 

35-234 Rzeszów 

8 250,00 10 147,50     20 % 
11 400,00 

kliknięć/wizyt 

2 

THEY.PL                           

Spółka z ograniczona 

odpowiedzialnością  

ul. Konstruktorska 12 

02-673 Warszawa 

20 000,00 24 600,00     12 % 
44 642,00 

kliknięć/wizyt 
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wykonania wykazanych usług oraz załączone referencje nie zostały opatrzone datami lub nie 

obejmują  okresu ostatnich trzech lat. 

b) Dokumenty potwierdzające deklarowaną skuteczność kampanii, tj. raporty skuteczności 

minimum trzech przeprowadzonych kampanii, o których mowa w pkt 6.3.1. SIWZ – zgodnie  

z pkt. 7.3.b) SIWZ. Zgodnie z pkt. 10.9 SIWZ Wykonawca ma prawo dokonać zastrzeżenia  

o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę jego przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

c) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – zgodnie z pkt. 7.2 

c) SIWZ. 

 

Wykonawca nie uzupełnił swojej oferty o wszystkie wymagane dokumenty.  

 

2) Na podstawie art. 26 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych, Teatr wezwał Wykonawcę 

THEY.PL Spółka z ograniczona odpowiedzialnością (oferta nr 2) do uzupełnienia oferty  

i nadesłania brakujących dokumentów: 

a) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi te były wykonywane, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny  

o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów  

- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

W wykazie należy podać usługi, które spełniają wymagania Zamawiającego, określone w pkt. 

6.3.1 SIWZ – zgodnie z pkt. 7.1.d) SIWZ. Załączony do oferty wykaz usług nie zawiera dat 

wykonania wykazanych usług oraz nie załączono referencji do wykazanych usług. 

b) Dokumenty potwierdzające deklarowaną skuteczność kampanii, tj. raporty skuteczności 

minimum trzech przeprowadzonych kampanii, o których mowa w pkt 6.3.1. SIWZ – zgodnie  

z pkt. 7.3.b) SIWZ. Zgodnie z pkt. 10.9 SIWZ Wykonawca ma prawo dokonać zastrzeżenia  

o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę jego przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

c) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – zgodnie z pkt. 7.2 

c) SIWZ.  

Jednocześnie na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. Teatr poprosił o wyjaśnienie czy złożona 

przez Wykonawcę oferta została podpisana przez Pana Macieja Miszczuka – Wiceprezesa 

Zarządu? Podpis złożony na ofercie jest nie czytelny oraz nie został opatrzony pieczątką imienną. 

 

Wykonawca nie uzupełnił swojej oferty o wymagane dokumenty i wyjaśnienia.  
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Teatr po przeanalizowaniu złożonych ofert wykluczył z postępowania oraz odrzucił: 

a) ofertę nr 1 – Ideo Sp. z o.o., ul. Nad Przyrwą 13, 35-234 Rzeszów – wykluczenie  

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.: „Z postępowania o udzielenie 

zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału  

w postępowaniu (…)” oraz odrzucenie oferty na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.: „Ofertę 

wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.” 

b) ofertę nr 2 – THEY.PL Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. Konstruktorska 12,  

02-673 Warszawa – wykluczenie z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.: 

„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania 

warunków udziału w postępowaniu (…)” oraz odrzucenie oferty na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy 

Pzp.: „Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.” 

 

 

 

 

W związku z brakiem ważnych ofert Teatr unieważnił postępowanie na podstawie  

art. 93 ust. 1 pkt. 1  ustawy Pzp. 

 

 

 

 

 

 

Podpisała: 

 

        mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk 

Przewodnicząca Komisji  

 ds. przetargów publicznych w TN 


