Ogłoszenie nr 500009011-N-2018 z dnia 11-01-2018 r.
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: Świadczenie usług promocyjnych na rzecz Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Stargardzie.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500004521-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
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(jeżeli dotyczy):
EZ-ZP-03/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane:
Świadczenie określonych działań reklamowych i promocyjnych na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Sp. z o. o. w Stargardzie w trakcie imprez kulturalnych odbywających się na terenie Domu Kultury Kolejarza oraz w innych
miejscach gdzie organizatorem lub uczestnikiem imprezy będzie DDK w sezonie 2017/2018 oraz 2018/2019
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 92500000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 8500.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury Kolejarz
Email wykonawcy: dkkstargard@op.pl
Adres pocztowy: Szczecińska 17
Kod pocztowy: 73-110
Miejscowość: Stargard
Kraj/woj.: zachodniopomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 10455.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10455.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10455.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z
WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1) lit. a) i b) ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z
przepisami.
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę.
Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” funkcjonuje w zakresie działalności Domu Kultury Kolejarza w
Stargardzie, który z kolei stanowi punkt integracyjny społeczności miasta Stargard oraz przyczynia się do rozkwitu różnych form
działalności kulturalnej. Znajduje się w centralnej części miasta, bezpośrednio przy drodze prowadzącej do Szczecina. Jest
ośrodkiem z wieloletnią tradycją. Wybudowany został w 1886 r. i przechodząc na przestrzeni lat szereg modyfikacji funkcjonuje
do dnia dzisiejszego. W DKK znajduje się wiele zespołów i kół zainteresowań, takich jak: Orkiestra Dęta, Chór Mieszany „EchoArioso”, Klub Tańca Towarzyskiego „Bolero”, Radioklub, Klub Brydża Sportowego, Klub Szachowy, Klub Srebrnego Włosa,
Zespół Instrumentalno-Wokalny „Kuranty”, Oddział Kolejowy PTTK jak również Grupa Malarska „Malachit”. Szeroki zakres
działalności DKK pozwoli na promocję MPGK Sp. z o.o. na terenie całej Polski i poza jej granicami na zawodach sportowych,
turystycznych i kulturalnych w związku z ogólnopolskim i międzynarodowym zasięgiem działalności Wykonawcy. DKK jest
jedynym ośrodkiem w Stargardzie, który pełni funkcję tak wszechstronnej integracji mieszkańców naszego miasta i okolic. Jest
jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Stargardzie, poprzez spotkania osób zarówno starszych, jak i młodych. DKK
posiada również stronę internetową, na której istnieje możliwość zamieszczania informacji w zakresie promocyjnym
Zamawiającego. Spółka MPGK, której polityka jest spójna ze wspieraniem idei rozwoju kulturalnego społeczeństwa,
ekologicznego oraz prowadzącego zdrowy tryb życia, dzięki tak szerokiej promocji zyskuje dynamiczny rozwój i pozytywny
wizerunek.

