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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi
Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika
Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 15.04.2016 roku i zamieszczono w dniu 20.04.2016 roku
pod numerem 2016/S 077-137671
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, Marzena Angielczyk
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 oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej
działalności podczas gdyńskiej edycji Turnieju Deichmann Minimistrzostwa 2016, który
odbędzie się w dniach 16.4.- 26.6.2016 roku w Gdyni.

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 oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej
działalności podczas gdyńskiej edycji Turnieju Deichmann Minimistrzostwa 2016, który
odbędzie się w dniach 16.4.- 26.6.2016 roku w Gdyni. Promocja Miasta Gdyni polegająca
między innymi na: umieszczeniu logo „GDYNIA sport" (zwanego dalej „logo Miasta Gdyni") na
materiałach reklamowych i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji
Turnieju: na ulotkach, plakatach i innych, umieszczeniu logo Miasta Gdyni na voucherach
wręczanych dla zwycięskich drużyn Turnieju, umieszczeniu 2 szt. banerów z logo Miasta Gdyni,
usytuowanych na siatce okalającej Boisko, podczas trwania Turnieju itp. Promocja Gdyńskiego
Centrum Sportu polegająca między innymi na: promocji cyklu biegów PKO Grand Prix Gdyni
oraz MTB Gdynia Maraton (zwanych dalej łącznie „Wydarzeniami") organizowanych przez
Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy,
umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu
w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Wykonawcy, w okresie obowiązywania
umowy itp.
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: 10 569 105,69 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 Kochamy Sport z siedzibą we Wrocławiu (54-

610), przy ulicy Mińskiej 38 jest zasadne, ponieważ jest to jedyny organizator tego turnieju.
Przedmiotowy Turniej jest rozgrywany od 2006 roku i przez ten czas zyskał sobie renomę wśród
młodych zawodników i ich trenerów. Minimistrzostwa to turniej piłkarski dla dziewcząt i chłopców
w wieku do 13 lat, który rozgrywany jest na boiskach polskich miast już po raz dziewiąty. Są to
największe zawody bez eliminowania po jednym weekendzie zespołów, bez względu na poziom
reprezentowanych umiejętności. Dotyczy to wszystkich drużyn, także tych złożonych z
zawodników rozpoczynających przygodę z piłką. Rozgrywki mają charakter ogólnopolski; od
tego roku goszczą one w najważniejszych ośrodkach miejskich na terenie wszystkich
województw. Minimistrzostwa to turniej otwarty. Udział w zawodach mogą wziąć zarówno
„zawodnicy podwórkowi", jak i dzieci na co dzień trenujące w klubach czy szkółkach piłkarskich.
Wszyscy uczestnicy bez względu na posiadane umiejętności otrzymują gwarancję gry.
Początkujący mogą stawiać bezpiecznie pierwsze kroki w dużym turnieju, a bardziej
zaawansowani otrzymują szansę doskonalenia swoich umiejętności. Minimistrzostwa są
turniejem dostosowanym do obowiązujących wytycznych szkoleniowych. Uczestnicy rywalizują
w dwóch kategoriach wiekowych - U-9 i U-11 odpowiadających powszechnie obecnemu
podziałowi na grupy Żaków i Orlików. Ponadto od 2013 roku istnieje możliwość zapisania dzieci
w wieku przedszkolnym do kategorii U-7, gdzie ważniejsze od wyniku są zabawa i kontakt z
piłką. W 2015 rozpoczęto także pilotażowo kategorię U-13, dla tych którzy wciąż chcą jeszcze
pograć. Zakończona w czerwcu 2015 ósma edycja turnieju rozegrana została w 32
lokalizacjach. Udział w turnieju wzięło ponad 15 000 dzieci z całej Polski. Każde z nich za swój
trud i wielotygodniowe zmagania zostało uhonorowane medalem i imiennym dyplomem.
Zwycięzcy zawodów pojechali na mecz Bayernu Monachium! Jak co roku spośród wszystkich
zgłoszonych drużyn wylosowano także dwie ekipy szczęśliwców na wyjazd do Dortmundu.
Deichmann Minimistrzostwa 2016 będzie charakteryzował się bogatą oprawą i ciekawym,
dynamicznym programem, natomiast do promocji przedsięwzięcia planowane jest wykorzystanie
jak największej ilości kanałów dotarcia do potencjalnych odbiorców - uczniów, ich rodziców,
nauczycieli oraz kibiców piłki nożnej. W Internecie, prasie, na plakatach, ulotkach a następnie
także w miejscu zawodów (na bannerach, stanowiskach reklamowych oraz na strojach
zawodników) - będzie widoczne, kto współtworzy turniej. Dzięki temu Miasto Gdynia
postrzegane będzie jako ambasador szlachetnych inicjatyw. Mając na uwadze powyższe,
stwierdzić należy, iż niniejsza impreza zgromadzi w Gdyni licznych uczestników i widzów, co z
pewnością będzie doskonałą promocją dla miasta oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki
budżetowej oraz jej działalności.
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.2711.6.2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 046-076839 z dnia 5.3.2016
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.4.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu
zamówienia
Stowarzyszenie Kochamy Sport
ul. Mińska 38
54-610 Wrocław
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 15 000 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:
15.4.2016

Rejestr zmian
Podmiot udostępniający:
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Maciej
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