Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na
Promocję Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego
Centrum Sportu przez zespół piłkarek
ręcznych „Vistal Gdynia”.
31/10/2017 S209 - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna
bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2017/S 209-434304
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej
działalności przez zespół piłkarek ręcznych „Vistal Gdynia” w rozgrywkach rundy jesiennej
sezonu 2017/2018.
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.19.2017
II.1.2)Główny kod CPV
79342200

II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest:
1) promocja Miasta Gdyni przez zespół piłkarek ręcznych „Vistal Gdynia” (zwany dalej
„Zespołem”) w rundzie jesiennej sezonu 2017/2018, tj. od dnia podpisania umowy do dnia
31.10.2017 roku.
2) promocja Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez Zespół
w rundzie jesiennej sezonu 2017/2018, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2017 roku.
Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania niniejszej umowy w ramach
prowadzonej przez niego działalności sportowej w piłce ręcznej kobiet, do promowania i
reprezentowania Miasta Gdyni na arenie krajowej i międzynarodowej oraz promowania
Gdyńskiego Centrum Sportu oraz jego działalności.
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 14 474 296.74 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
1) promocja Miasta Gdyni przez zespół piłkarek ręcznych „Vistal Gdynia” (zwany dalej
„Zespołem”) w rundzie jesiennej sezonu 2017/2018, tj. od dnia podpisania umowy do dnia
31.10.2017 roku.
2) promocja Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez Zespół
w rundzie jesiennej sezonu 2017/2018, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2017 roku.
Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania niniejszej umowy w ramach
prowadzonej przez niego działalności sportowej w piłce ręcznej kobiet, do promowania i
reprezentowania Miasta Gdyni na arenie krajowej i międzynarodowej oraz promowania
Gdyńskiego Centrum Sportu oraz jego działalności.
Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają między innymi na:
1) reprezentowaniu Gdyni w rundzie jesiennej sezonu 2017/2018 w rozgrywkach o mistrzostwo
Polski w PGNiG Superlidze piłki ręcznej kobiet oraz puchar w europejskiej Lidze Mistrzów, a
także we wszystkich turniejach i spotkaniach towarzyskich, w których będzie brał udział Zespół
Wykonawcy,
2) utrzymanie przyznanego już Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Zespołu i
utrzymaniu nazwy „Gdynia” w pełnej nazwie Zespołu „Vistal Gdynia”,
3) umieszczeniu logo „Gdynia sport” w materiałach i publikacjach wydawanych przez Zespół
przy organizacji rozgrywek np.: plakaty, bilety, akredytacje, kalendarze i inne,
4) umieszczeniu logo „Gdynia sport” z przodu na koszulkach ligowych, eksponowanych podczas
wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu,
5) umieszczeniu logo „Gdynia sport” z tyłu na koszulkach ligowych, eksponowanych podczas
wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu,
6) umieszczeniu nazwy „Gdynia” z tyłu na rozgrzewkowych bluzach dresowych, eksponowanych
podczas wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu,

7) umieszczeniu logo „Gdynia sport” w grafice, która zostanie umieszczona na 2 autobusach
oraz 2 trolejbusach komunikacji miejskiej w Gdyni,
8) umieszczeniu logo „Gdynia sport” na 2 banerach reklamowych o wielkości 2,06 m x 0,7 m
(szer. x wys.), eksponowanych w Hali Gdynia Arena w Gdyni przy ulicy Kazimierza Górskiego
(zwana dalej „Halą”), za bramkami, gdzie rozgrywane będą mecze z udziałem Zespołu w
charakterze gospodarza,
9) umieszczeniu 10 banerów reklamowych z logo Miasta Gdyni o wymiarach 2 m x 1 m,
eksponowanego na bandzie w Hali, gdzie będą rozgrywane mecze z udziałem Zespołu w
charakterze gospodarza, podczas spotkań, w czasie których nie będą rozstawione bandy
elektroniczne,
10) eksponowaniu logo Miasta Gdyni na boisku Hali, gdzie rozgrywane będą mecze z udziałem
Zespołu w charakterze gospodarza,
11) umieszczeniu 2 flag z logo Miasta Gdyni, o wymiarach 1 m x 1,5 m (szer. x wys.),
eksponowanych pod kopułą Hali, gdzie rozgrywane będą mecze z udziałem Zespołu w
charakterze gospodarza,
12) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na 4 kasetonach, umieszczonych na Hali, za liniami
końcowymi boiska po obu jego stronach, gdzie rozgrywane będą mecze z udziałem Zespołu w
charakterze gospodarza,
13) eksponowaniu spotu reklamowego Miasta Gdyni na bandach elektronicznych (20 min./mecz)
ustawionych wokół boiska Hali, gdzie rozgrywane będą mecze z udziałem Zespołu w
charakterze gospodarza, podczas meczy transmitowanych w telewizji.
Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz
jej działalności polegają między innymi na:
1) zorganizowaniu Strefy Kibica Zespołu podczas biegów PKO Grand Prix Gdyni lub MTB
Gdynia Maraton (zwanych dalej „Wydarzeniami”) organizowanych przez Gdyńskie Centrum
Sportu w okresie obowiązywania umowy,
2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum
Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Zespołu, w okresie obowiązywania
umowy,
3) umieszczeniu artykułu zapowiadającego każde z Wydarzeń organizowanych przez Gdyńskie
Centrum Sportu na stronie Zespołu, w okresie obowiązywania umowy.
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: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę
z następującego powodu:
brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

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 Gdyńskiemu Towarzystwu Piłki Ręcznej z
siedzibą w Gdyni przy ulicy Kazimierza Górskiego 10, posiadającemu drużynę w PGNiG
Superlidze piłki ręcznej kobiet jest zasadne, ponieważ drużyna ta jest obecnie jedynym
reprezentantem Gdyni w ogólnopolskich rozgrywkach w PGNiG Superlidze piłki ręcznej kobiet i
w związku z tym nie istnieje inne rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze,
ze względu na brak konkurencji. Piłkarki ręczne od ponad 20 lat reprezentują Gdynię na arenie
krajowej wpisując się tym samym w historię sportową naszego miasta. Na przestrzeni ostatnich
lat zespół Vistal Gdynia zajmował miejsca w czołówce rozgrywek PGNiG Superligi piłki ręcznej
kobiet oraz Pucharu Polski przyczyniając się niewątpliwie do wzrostu popularności tej
dynamicznej i emocjonującej dyscypliny sportu, jaką jest piłka ręczna. W rundzie wiosennej
sezonu 2016/2017 gdyńskie szczypiornistki zdobyły tytuł Mistrza Polski, a w sezonie 2017/2018
jako jedyny polski zespół zagra w fazie grupowej Ligi Mistrzów, Champions Legaue, dając tym
samym ogromny powód do dumy swym kibicom. Piłkarki ręczne zespołu Vistal Gdynia są
obecnie najlepszymi zawodniczkami w naszym mieście, a nawet kraju w tej dyscyplinie, w
związku z czym nie ma alternatywnego zespołu mogącego promować Gdynię w piłce ręcznej na
takim poziomie rozgrywek. Gdynianki rozgrywają mecze na boiskach całej Polski, prezentując
niezmiennie, bardzo wysoki poziom gry, co budzi duże zainteresowanie kibiców oraz mediów.
Na meczach Zespołu pojawiają się rodziny z dziećmi, gdyż jest to doskonała forma aktywnego
spędzania wolnego czasu a także obcowania najmłodszych kibiców ze sportową rywalizacją.
Lokalne, jak i krajowe media zamieszczają wiele informacji w swoich serwisach sportowych o
zespole Vistal Gdynia. Działania podejmowane przez zespół Vistal Gdynia stanowią doskonałą
promocję Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej
działalności.
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 187-383557
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
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej
działalności przez zespół piłkarek ręcznych „Vistal Gdynia” w rozgrywkach rundy jesiennej
sezonu 2017/2018.
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/10/2017
V.2.2)Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Gdyńskie Towarzystwo Piłki Ręcznej
ul. Kazimierza Górskiego 10
Gdynia
81-302
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 333 333.33 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postepu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się do Prezesa 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 lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka,
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postepu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

30/10/2017

Rejestr zmian
Podmiot udostępniający:

Urząd Miasta Gdyni

Odpowiedzialny za treść:

Przemysław Dalecki

Wprowadził informację:

Marzena Angielczyk

Data wytworzenia informacji:

31.10.2017

Data udostępnienia informacji:

31.10.2017

Źródło: https://www.gdynia.pl/bip/wyniki-postepowan-i-umowy,1258/ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-na-promocjemiasta-gdyni-oraz-gdynskiego-centrum-sportu-przez-zespol-pilkarek-recznych-vistal-gdynia,500724

