Ogłoszenie nr 500000104-N-2018 z dnia 02-01-2018 r.
Stargard: Świadczenie usług promocyjnych na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. o. w Stargardzie.
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
nie
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
nie
Informacje dodatkowe:
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,
Krajowy numer identyfikacyjny 81111575800000, ul. ul. Okrzei 6, 73110 Stargard, woj.
zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 5771274, e-mail
tomasz.zareba@mpgk.stargard.pl ; monika.marcinkiewicz@mpgk.stargard.pl, faks 91
5772128.
Adres strony internetowej (url): www.mpgk.stargard.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług promocyjnych
na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Stargardzie.
Numer referencyjny EZ-ZP-02/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu
technicznego
II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie określonych działań

reklamowych i promocyjnych na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Sp. z o. o. w Stargardzie w trakcie profesjonalnych rozgrywek w piłce nożnej, rozgrywek
pucharowych oraz meczów towarzyskich w sezonie 2017/2018 oraz 2018/2019.
II.5) Główny Kod CPV: 92500000-6
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT: 156000.00
Waluta:
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt1) lit. a i b ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 1) lit. a) i b) ww. ustawy Zamawiający może udzielić zamówienia
z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę. Klub
Piłkarski „BŁĘKITNI” w Stargardzie jest jedynym klubem występującym w II Lidze Polskiej
w piłce nożnej gwarantującym ponad wojewódzką promocję Spółki MPGK Stargard. Jako
jedyny w powiecie stargardzkim, KP ,,BŁĘKITNI” reprezentuje najpopularniejszą dyscyplinę
sportową jaką jest piłka nożna w rozgrywkach II Ligi Polskiej w piłce nożnej na szczeblu
ponad regionalnym. KP „BŁĘKITNI” ma stale powiększające się grono sympatyków, cieszy
się ogromną popularnością. Mecze rozgrywane na miejscu obserwowane są przez średnio 800
kibiców. Informacje o Klubie publikowane są w prasie lokalnej jak również regionalnej (tj.
Głos Szczeciński, Dziennik Stargardzki), na portalach i serwisach internetowych. Mecze
rozgrywane przez KP „BŁĘKITNI” transmitowane są przez telewizję Polsat. Rozgrywki II
ligowe o zasięgu ogólnokrajowym, publikacje w prasie regionalnej, ogólnopolskiej,
informacje na portalach internetowych ewidentnie potęgują promocję Spółki oraz stanowią
podstawę do podjęcia współpracy w celu kształtowania pozytywnego wizerunku Spółki.
Ponadto KP „BŁĘKITNI” jest jedynym Wykonawcą posiadającym wyłączność na
decydowanie o wyglądzie strojów, sprzętu sportowego itp., podczas rozgrywania meczów II
Ligi Polskiej w piłce nożnej, jak również o wyglądzie strony internetowej, materiałów
reklamowych jak również zagospodarowania obiektu klubowego. Spółka MPGK, której
polityka jest spójna ze wspieraniem idei społeczeństwa usportowionego, ekologicznego oraz
prowadzącego zdrowy tryb życia, dzięki sportowej promocji zyskuje dynamiczny rozwój i
pozytywny wizerunek.
SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA
UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Klub Piłkarski Błękitni, klub@blekitni.stargard.pl, ul. Ceglana 1, 73110, Stargard, kraj/woj. zachodniopomorskie

