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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:297558-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Usługi w zakresie promocji
2021/S 113-297558

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:
Promocja gospodarcza województwa dolnośląskiego na krajowych lub/oraz międzynarodowych trasach 
lotniczych realizowanych z i do Wrocławia
Numer referencyjny: PZP/1/2020

II.1.2) Główny kod CPV
79342200 Usługi w zakresie promocji

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest powierzenie wykonawcy promocji gospodarczej województwa dolnośląskiego, 
zwanego dalej „województwem”, na krajowych lub/oraz międzynarodowych trasach lotniczych realizowanych z i 
do Wrocławia.
Celem promocji jest zwiększenie atrakcyjności gospodarczej regionu poprzez zachęcenie przedsiębiorców 
krajowych i zagranicznych do inwestowania na Dolnym Śląsku, a także zachęcenie turystów krajowych i 
zagranicznych do wypoczynku w województwie dolnośląskim.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 1 623 000.00 PLN / Najdroższa oferta: 1 623 000.00 PLN brana pod uwagę

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest powierzenie wykonawcy promocji gospodarczej województwa dolnośląskiego, 
zwanego dalej „województwem”, na krajowych lub/oraz międzynarodowych trasach lotniczych realizowanych z i 
do Wrocławia.
Celem promocji jest zwiększenie atrakcyjności gospodarczej regionu poprzez zachęcenie przedsiębiorców 
krajowych i zagranicznych do inwestowania na Dolnym Śląsku, a także zachęcenie turystów krajowych i 
zagranicznych do wypoczynku w województwie dolnośląskim.
Promocja województwa dolnośląskiego obejmować będzie następujące elementy:
1) umieszczenie logotypu oraz treści uzgodnionej z zamawiającym na kadłubach trzech samolotów 
pasażerskiego przewoźnika lotniczego formie malowania lub naklejek o łącznej powierzchni maksymalnej 

5,26 m2. Zamawiający wymaga, aby reklama umieszczona była na samolotach przystosowanych do przewozu 
jednorazowo co najmniej 150 pasażerów i realizujących operacje na trasach lotniczych w Polsce, z Polski za 
granicę oraz z zagranicy do Polski. Zamawiający wymaga aby reklama umieszczona była na samolotach przez 
okres trwania kampanii w etapie II (6 miesięcy). Wykonawca zobowiązany jest do naprawy reklamy na własny 
koszt w razie jej uszkodzenia w toku realizacji kampanii. Usługa obejmuje wykonanie, zamontowanie oraz 
demontaż reklamy po zakończeniu okresu objętego umową, a następnie jej utylizację;
2) umieszczenie logotypu oraz treści uzgodnionej z Zamawiającym na terenie terminala w Porcie Lotniczym we 

Wrocławiu na ścianie w hali odbioru bagażu w formie banneru lub naklejki o łącznej powierzchni 150 m2.
Informacja dotycząca rozmiarów powierzchni ściany przy odbiorze bagażu znajduje na grafice poniżej. 
Usługa obejmuje wykonanie, zamontowanie oraz demontaż reklamy po zakończeniu okresu objętego umową, 
a następnie jej utylizację. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy reklamy na własny koszt w razie jej 
uszkodzenia w toku realizacji kampanii.

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:
Projekt pn. Promocja Dolnego Śląska w kraju i za granicą w obliczu zmian w gospodarce światowej 
realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPDS.01.04.01-02-0002/20-00 z dnia 25 
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listopada 2020 r. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego programu 
operacyjnego województwa dolnośląskiego 2014–2020, oś priorytetowa 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 250-625278

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
Nazwa:
Promocja gospodarcza województwa dolnośląskiego na krajowych lub/oraz międzynarodowych trasach 
lotniczych realizowanych z i do Wrocławia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
01/06/2021

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

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Port Lotniczy Wrocław S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 8960006282
Adres pocztowy: Graniczna 190
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 54-530
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 632 520.33 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 623 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
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Wydruk projektu graficznego reklamy wraz z montażem i demontażem wydruku na ścianie w hali odbioru 
bagażu.
Ekspozycja reklamy na kadłubach samolotów wraz z jej wydrukiem, montażem i demontażem.

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

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:
09/06/2021
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