
Lublin, dnia 23 września 2022 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania na:
Zamieszczanie ogłoszeń prasowych, nekrologów i  kondolencji  w gazecie codziennej ukazującej się od poniedziałku do minimum piątku w formie papierowej
drukowanej na potrzeby Urzędu Miasta Lublin w 2023 r.  -  dwie części:  część I:  Zamieszczanie ogłoszeń prasowych na stronach ogłoszeniowych w gazecie
codziennej ukazującej się od poniedziałku do minimum piątku w formie papierowej drukowanej o zasięgu ogólnopolskim na potrzeby Urzędu Miasta Lublin w 2023 r.;
część II: Zamieszczanie ogłoszeń prasowych, nekrologów i kondolencji  na stronach ogłoszeniowych w gazecie codziennej ukazującej się od poniedziałku do
minimum piątku w formie papierowej drukowanej o zasięgu lokalnym (tzn. obejmującym wszystkie powiaty województwa lubelskiego) na potrzeby Urzędu Miasta
Lublin w 2023 r.

Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

• Część I
Zamieszczanie ogłoszeń prasowych na stronach ogłoszeniowych w gazecie codziennej ukazującej się od poniedziałku do minimum piątku w formie papierowej
drukowanej o zasięgu ogólnopolskim na potrzeby Urzędu Miasta Lublin w 2023 r., wybrana została oferta Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o, ul. Kijowska 1, 03-
738 Warszawa, ("Puls Biznesu"), która złożyła najkorzystniejszą ofertę.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena

Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa ("Puls Biznesu") 100,00

SPES Sp. z o.o., ul. Żeligowskiego 16/20, 04-476 Warszawa (NASZ DZIENNIK)  90,41

• Część II
Zamieszczanie ogłoszeń prasowych, nekrologów i kondolencji na stronach ogłoszeniowych w gazecie codziennej ukazującej się od poniedziałku do minimum
piątku w formie papierowej drukowanej o zasięgu lokalnym (tzn. obejmującym wszystkie powiaty województwa lubelskiego) na potrzeby Urzędu Miasta Lublin
w 2023 r., wybrana została oferta złożona przez Corner Media Sp. z o.o., ul. 3 Maja 18/2, 20-078 Lublin (Dziennik Wschodni), która złożyła najkorzystniejszą ofertę.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu:

Wykonawcy, którzy złożyli oferty Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena

Corner Media Sp. z o.o., ul. 3 Maja 18/2, 20-078 Lublin (DZIENNIK WSCHODNI) 100,00
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