Promocja Miasta Gdyni przez zespół
koszykówki kobiet LOTOS Gdynia
Gdynia, dnia 30.01.2012r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
PL-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
2012/S 19-030219
Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika
Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 26.01.2012r. i zostało ogłoszone w dniu 28.01.2012r. pod
numerem 2012/S 19-030219.
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijska 5/9
Punkt kontaktowy: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
Osoba do kontaktów: Joanna Szabłowska, Anna Byczkowska
81-538 Gdynia
POLSKA
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gosirgdynia.pl
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gosirgdynia.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Promocja Miasta Gdyni przez zespół koszykówki kobiet LOTOS Gdynia w okresie rozgrywek
rundy wiosennej sezonu 2011/2012.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług: Polska i Europa.
Kod NUTS PL
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Promocja Miasta Gdyni przez zespół koszykówki kobiet LOTOS Gdynia w okresie rozgrywek
rundy wiosennej sezonu 2011/2012.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 8 000 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o
zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Art. 67 ust 1 pkt 1 a) i b) ustawy Prawo Zamówień Publicznych - zamówienie może być
świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym
charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych
przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Sportowej Spółce Akcyjnej Basketball Investments
z siedzibą w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5/9 posiadającej drużynę w Ekstraklasie koszykówki
kobiet jest zasadne, ponieważ drużyna ta jest obecnie jedynym reprezentantem Gdyni w
ogólnopolskich rozgrywkach Ford Germaz Ekstraklasa oraz Pucharu Polski. Zespół LOTOS
Gdynia uczestniczy również w rozgrywkach Euroligi, gdzie rozgrywa mecze na arenach
międzynarodowych. LOTOS Gdynia jest 11-krotnym Mistrzem Polski, obecnie zajmuje 3 miejsce
w klasyfikacji Ekstraklasy. Zespół ten jest również 2-krotnym Wicemistrzem Euroligi oraz
Wicemistrzem Ligi Światowej w koszykówce kobiet. Najważniejsze mecze w Ekstraklasie, z
udziałem LOTOS Gdynia, rozgrywane jako gospodarz zostaną pokazane przez telewizję
publiczną w czasie bardzo dobrej oglądalności, natomiast większość spotkań polskiej ligi
relacjonować będzie także wiele innych środków masowego przekazu. Na trybunach hali
sportowo- widowiskowej w Gdyni, na której drużyna rozgrywa swoje mecze w charakterze
gospodarza, na trybunach zasiada około 4 000 widzów, natomiast na mecze wyjazdowe wybiera
się tradycyjnie ponad 100-osobowa grupa kibiców gdyńskich koszykarek. Zespół LOTOS
Gdynia od wielu lat jest wizytówką miasta Gdyni, regionu i kraju na arenie międzynarodowej.
Obecnie krajowe jak i regionalne media zamieszczają wiele informacji w swoich serwisach
sportowych o zespole LOTOS Gdynia. Szeroki zakres informacji dotyczących klubu publikują
ogólnopolskie portale internetowe, których popularność rokrocznie wzrasta. Również w
artykułach prasowych i relacjach radiowych znajduje się wiele informacji o zespole i naszym
mieście, co stanowi doskonałą promocję miasta Gdyni.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
56/ZWR/2011
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 244-395613 z dnia 20.12.2011
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
12.1.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu
zamówienia
Sportowa Spółka Akcyjna Basketball Investments
ul. Olimpijska 5/9
81-538 Gdynia
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 242 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu
należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26.1.2012

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający:

Urząd Miasta Gdyni

Odpowiedzialny za treść:

Przemysław Dalecki

Wprowadził informację:

Maciej Zaborski

Ostatnio zmodyfikował:

Maciej Zaborski

Data wytworzenia informacji:

30.01.2012

Data udostępnienia informacji:

31.01.2012

Ostatnia aktualizacja:

31.01.2012

Źródło: https://www.gdynia.pl/bip/wyniki-postepowan-w-jednostkach-organizacyjnych,1831/promocja-miasta-gdyniprzez-zespol-koszykowki-kobiet-lotos-gdynia,408334

