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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:261818-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Usługi reklamowe i marketingowe
2021/S 099-261818

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 8992514780
Adres pocztowy: al. Kasztanowa 3a–4
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 53-125
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Duszyńska
E-mail: paulina.duszynska@dawg.pl 
Tel.:  +48 717366301
Adresy internetowe:
Główny adres: www.dawg.pl
Adres profilu nabywcy: www.dawg.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Usługi promocji potencjału gospodarczego Województwa Dolnośląskiego podczas Forum Ekonomicznego w 
Karpaczu.

II.1.2) Główny kod CPV
79340000 Usługi reklamowe i marketingowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Przeprowadzenie usług promocji potencjału gospodarczego Województwa Dolnośląskiego podczas Forum 
Ekonomicznego w Karpaczu. Usługi obejmują świadczenia promocyjno-reklamowe w okresie poprzedzającym 
realizację Forum, w jego trakcie jak i po jego zakończeniu poprzez:
1. umieszczenie logotypu Zamawiającego na stronach internetowych wykonawcy związanych z Forum 
Ekonomicznym oraz w social mediach;
2. zamieszczenie informacji w folderach, ulotkach i innych materiałach związanych z Forum;
3. udostępnienie powierzchni wystawienniczej;
4. umożliwienie dystrybucji materiałów promocyjnych;
5. doręczenie materiałów promocyjnych wszystkim uczestnikom Forum;
6. przesłanie zaproszeń na panel Zamawiającego do wszystkich uczestników Forum;
7. wysyłanie komunikatu prasowego oraz newslettera;
8. umieszczenie linków do stron Zamawiającego na stronie internetowej Forum Ekonomicznego;
9. dostęp do bazy zdjęć z możliwością ich wykorzystywania;
10. umożliwienie przedstawicielowi Zamawiającego wystąpienia.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 463 414.63 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Promocja potencjału gospodarczego Województwa Dolnośląskiego w trakcie trwania kampanii promocyjnej 
Forum Ekonomicznego oraz przynajmniej raz podczas odbywającego się Forum Ekonomicznego
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79340000 Usługi reklamowe i marketingowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rzeczpospolita Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
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Realizacja w ramach projektu pn. Promocja Dolnego Śląska w kraju i za granicą w obliczu zmian w gospodarce 
światowej. Promocja potencjału gospodarczego WD poprzez:
1. przyznanie tytułu partnera;
2. zamieszczenie logotypów na materiałach promocyjnych oraz stronach internetowych związanych z Forum;
3. zamieszczenie reklamy w rozkładówce Forum;
4. zamieszczenie informacji w wydawnictwach oraz na stronach internetowych;
5. umożliwienie ekspozycji ścianki;
6. udostępnienie powierzchni wystawienniczej;
7. umożliwienie dystrybucji materiałów promocyjnych;
8. zapewnienie emisji materiałów reklamowych;
9. doręczenie materiałów wszystkim uczestnikom;
10. przesłanie zaproszeń na panel do uczestników;
11. wysyłanie komunikatu prasowego;
12. wysyłanie informacji w newsletterze;
13. przyznanie dostępu do bazy zdjęć;
14. zapewnienie objęcia patronatu nad panelem;
15. zapewnienie możliwości wystąpienia podczas Forum Ekonomicznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPDS.01.04.01-02-0002/20-00

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przeprowadzenie usług promocji potencjału gospodarczego Województwa Dolnośląskiego podczas corocznego 
Forum Ekonomicznego w Karpaczu
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79340000 Usługi reklamowe i marketingowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rzeczpospolita Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
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Promocja potencjału gospodarczego Województwa Dolnośląskiego podczas Forum Ekonomicznego w 
Karpaczu realizowana ze środków własnych poprzez:
1. przyznanie tytułu partnera;
2. zamieszczenie logotypów na stronach internetowych, social mediach oraz materiałach promocyjnych;
3. zamieszczenie reklamy w rozkładówce Forum;
4. zamieszczenie informacji w wydawnictwach;
5. zamieszczenie informacji na stronach internetowych;
6. umożliwienie ekspozycji ścianki promocyjnej;
7. udostępnienie powierzchni wystawienniczej;
8. umożliwienie dystrybucji materiałów promocyjnych;
9. zapewnienie emisji materiałów promocyjnych;
10. doręczenie materiałów reklamowych wszystkim uczestnikom;
11. przesłanie zaproszeń do wszystkich uczestników;
12. wysyłanie komunikatu prasowego;
13. wysyłanie informacji w newsletterze;
14. przyznanie dostępu do bazy danych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
• Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z 

następującego powodu:
• ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej

Wyjaśnienie:
Fundacja Instytut Studiów Wschodnich jest jedynym organizatorem Forum Ekonomicznego w Karpaczu. 
Posiada prawa wyłączne (prawa autorskie, prawo do znaków towarowych) na prowadzenie wszelkich działań 
promocyjno-reklamowych związanych z powyższą imprezą – zatem jest jedynym podmiotem mogącym 
sprzedawać usługi reklamowe związane z tą akcją. Dobra promocja regionu musi opierać się na rzetelnych 
i sprawdzonych informacjach oraz poparta być rekomendacjami uznanych autorytetów. Odbywające się w 
Karpaczu Forum Ekonomiczne jest idealną okazją do spotkań, rozmów, wyciągania wniosków dot. nie tylko 
gospodarki, ale także ogólnych światowych trendów. Chcąc promować nasz region jako miejsce przyjazne 
inwestorom, otwarte na nowe rozwiązania i wspierające biznes, niejako koniecznością jest uczestnictwo 
w Forum Ekonomicznym. Wysoka ranga i prestiż wydarzenia, a także realne wartości jakie z niego płyną, 
stanowią następnie bazę dla długofalowych działań promocyjnych. Biorąc udział w Forum Ekonomicznym 
czerpiemy korzyści w podwójnym wymiarze. Po pierwsze słuchamy największych europejskich autorytetów, po 
drugie zaś prezentujemy Dolny Śląsk jako miejsce idealne do rozwoju planowanych inwestycji. W poprzednich 
edycjach (jednorazowo) wzięło udział ok. 700 gości z branży energetycznej, górniczej, motoryzacyjnej, IT, 
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turystycznej, a także przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, instytutów badawczych i think-
thanków oraz eksperci, naukowcy i dziennikarze z kilkunastu krajów Europy. Ugruntowana pozycja wydarzenia 
oraz jego ranga sprawiają, że jest ono najistotniejszym tego typu w naszym regionie. Odgrywający jedną z 
najistotniejszych ról w rozwoju państw, miast i regionów przemysł wymaga promocji na najwyższym poziomie. 
Jeśli swą ofertę promocyjną chcemy kierować do osób zajmujących najwyższe szczeble i przekonywać, 
że Dolny Śląsk jest najlepszym miejscem dla ich inwestycji, musimy najpierw poznać ich oczekiwania i 
potrzeby oraz nade wszystko godnie zaprezentować region. Jesteśmy przekonani, że promocja podczas 
Forum Ekonomicznego w Karpaczu, jak i sam w nim udział, jest najlepszą z możliwych dróg do przekonania 
szerokiego grona osób jak ciekawym i atrakcyjnym miejscem jest Dolny Śląsk.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1

Nazwa:
Promocja potencjału gospodarczego Województwa Dolnośląskiego w trakcie trwania kampanii promocyjnej 
Forum Ekonomicznego oraz przynajmniej raz podczas odbywającego się Forum Ekonomicznego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
18/05/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Fundacja Instytut Studiów Wschodnich
Krajowy numer identyfikacyjny: 5211001909
Adres pocztowy: ul. Solec 85
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-382
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 731 707.31 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 731 707.31 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
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Część nr: 2

Nazwa:
Promocja potencjału gospodarczego Województwa Dolnośląskiego podczas Forum Ekonomicznego w 
Karpaczu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
18/05/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Fundacja Instytut Studiów Wschodnich
Krajowy numer identyfikacyjny: 5211001909
Adres pocztowy: ul. Solec 85
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-382
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 731 707.31 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 731 707.31 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
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VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki 
ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/05/2021
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