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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi
Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika
Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 9.11.2015 roku i zamieszczono w dniu 11.11.2015 roku
pod numerem 2015/S 218-398379
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Joanna Szabłowska
81-538 Gdynia
POLSKA
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gdyniasport.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 rugby mężczyzn Rugby Club Arka Gdynia w okresie
rozgrywek rundy jesiennej sezonu 2015/2016.
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.
Kod NUTS PL633
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 rugby mężczyzn Rugby Club Arka Gdynia w okresie
rozgrywek rundy jesiennej sezonu 2015/2016 polegająca między innymi na: przyznaniu Miastu
Gdynia tytułu Sponsora Tytularnego Zespołu i umieszczaniu nazwy „Gdynia" w pełnej nazwie
Zespołu „Rugby Club Arka Gdynia", umieszczeniu logo Miasta Gdyni lub nazwy „Gdynia" w
materiałach i publikacjach wydawanych przez Zespół przy organizacji rozgrywek np.: papier
firmowy, materiały prasowe, plakaty, kalendarz oraz inne materiały reklamowe związane z
Zespołem, umieszczeniu logo Miasta Gdyni na dresach meczowych i wyjściowych,
eksponowanych podczas wszystkich meczów ligowych i Pucharu Polski z udziałem Zespołu, a
także podczas wszystkich turniejów i spotkań towarzyskich, w których będzie brał udział Zespół
itd.
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: 9 181 349,59 PLN
Bez VAT
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
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez
określonego oferenta z przyczyn:
technicznych,
związanych z ochroną wyłącznych praw

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 Stowarzyszeniu Rugby Club Arka Gdynia z
siedzibą w Gdyni przy ul. Kazimierza Górskiego 10 posiadającej drużynę w Ekstralidze rugby
jest zasadne, ponieważ drużyna ta jest obecnie jedynym reprezentantem Gdyni w
ogólnopolskich rozgrywkach Ekstraligi Rugby organizowanych przez Polski Związek Rugby.

Rugby Club Arka Gdynia powstał w 1996 roku i od tego czasu niezmiennie związany jest z
Miastem Gdynia, a jego wieloletnia działalność w szczególny sposób wpisała się na karty historii
sportu i ze społecznością naszego miasta. W sezonie 1997/1998 gdyńskie buldogi wygrały
rozgrywki II ligi uzyskując tym samym awans do I ligi (obecnej ekstraligi). Pierwszy sezon wśród
najlepszych zakończył się dla gdynian wielkim sukcesem, mianowicie Arka wywalczyła
wicemistrzostwo Polski. Był to pierwszy medal gdyńskiego rugby w kategorii seniorów. Już 5 lat
później „Buldogi" zostały po raz pierwszy najlepszą drużyną w kraju. W ciągu swojej niespełna
dwudziestoletniej historii RC Arka Gdynia stała się sportową wizytówką miasta i jedną z
najsilniejszych drużyn w polskim rugby. W krótkim czasie drużyna zdobyła 3 tytuły Mistrza
Polski, sześciokrotnie kończyła rozgrywki Ekstraligi Rugby ze srebrnym medalem, a
czterokrotnie zdobyła brązowy medal. Tegoroczne rozgrywki gdyńskie buldogi zakończyły na
czele stawki, powiększając dotychczasowy dorobek o kolejny - czwarty już tytuł Mistrza Polski.
Każdorazowo mecze ligowe, rozgrywane na Narodowym Stadionie Rugby, z udziałem zespołu
cieszą się dużą popularnością w naszym mieście. W związku z tak dobrymi wynikami, jakie
osiąga od wielu lat drużyna Rugby Club Arka Gdynia, można znaleźć szeroki zakres publikacji
na ich temat w środkach masowego przekazu. Zarówno krajowe jak i regionalne media
zamieszczają wiele newsów dotyczących gdyńskich buldogów. Również w artykułach
prasowych i relacjach radiowych można znaleźć dużo informacji o zespole jaki naszym mieście,
co stanowi doskonałą promocję miasta Gdyni w całej Polsce.
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
GCS.DZPI.2711.17.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 138-255340 z dnia 21.7.2015
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30.10.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu
zamówienia
Rugby Club „Arka" Gdynia
ul Kazimierza Górskiego 10
81-302 Gdynia
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 375 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
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

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
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
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.11.2015

Rejestr zmian
Podmiot udostępniający:

Urząd Miasta Gdyni

Odpowiedzialny za treść:

Przemysław Dalecki

Wprowadził informację:

Maciej Zaborski

Ostatnio zmodyfikował:

Maciej Zaborski

Data wytworzenia informacji:

11.11.2015

Data udostępnienia informacji:

12.11.2015

Ostatnia aktualizacja:

12.11.2015

Źródło: https://www.gdynia.pl/bip/wyniki-postepowan-w-jednostkach-organizacyjnych,1831/ogloszenie-o-udzieleniuzamowienia-na-promocje-miasta-gdyni-przez-zespol-rugby-mezczyzn-rugby-club-arka-gdynia,440274

