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Polska-Gliwice: Artykuły i sprzęt sportowy
2018/S 025-053262

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Gliwicki Klub Sportowy Piast Gliwice S.A.
ul. Okrzei 20
Gliwice
44-100
Polska
Osoba do kontaktów: Halina Kowalik
Tel.:  +48 795578948
E-mail: halina_kowalik@onet.eu 
Faks:  +48 323353118
Kod NUTS: PL229
Adresy internetowe:
Główny adres: www.piast-gliwice.eu

I.2) Wspólne zamówienie

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Sukcesywne dostawy sprzętu piłkarskiego i odzieży sportowej dla Gliwickiego Klubu Sportowego "Piast" S.A. w
okresie 48 miesięcy.
Numer referencyjny: DUUE/01/2017

II.1.2) Główny kod CPV
37400000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sprzętu piłkarskiego i odzieży sportowej dla Gliwickiego
Klubu Sportowego "Piast" S.A. w Gliwicach, ul. Okrzei 20.

mailto:halina_kowalik@onet.eu
www.piast-gliwice.eu
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2. Szczegółowy zakres asortymentowy dostaw zawiera załącznik nr 1b do niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków zamówienia z podziałem na zaopatrzenie:
a) zawodników Ekstraklasy, zespołów młodzieżowych oraz sztabu szkoleniowego;
b) sklepów prowadzonych przez Gliwicki Klub Sportowy Piast S.A.
2. Specyfikację asortymentowo- iloścowo-cenową określa cennik nr 1a do Oferty, który Wykonawca
zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 1 414 740.34 PLN / Najdroższa oferta: 1 414 740.34 PLN brana pod uwagę

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gliwicki Klub Sportowy "Piast" S.A. Gliwice, ul. Okrzei 20.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. W przypadku wycofania asortymentu objętego zamówieniem przez producenta, Wykonawca zaproponuje
towar równoważny i przedstawi Zamawiającemu celem akceptacji.
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji pierwszego złożonego zamówienia (tzw. kolekcji) w terminie nie
dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania kompletnego zamówienia zawierającego:
— zestawienie ilości asortymentów wg numeracji,
— plan rozmieszczenia herbu Klubu na strojach, który może być wykonane za pomocą druku sublimacyjnego
lub druku transferowego. W przypadku koszulek meczowych herb musi być wykonany za pomocą haftu,
— herb dostarczony w wersji elektronicznej (wykonany w wersji wektorowej w programie graficznym
„CorelDraw”), który ma być umieszczony na w/w strojach oraz numeru koloru według palety Pantone,
— zaakceptowane przez Zamawiającego projekty graficzne zamówionej odzieży, które Wykonawca wykona
uprzednio na własny koszt,
— otrzymania od Zamawiającego ostemplowane i podpisane przez upoważnioną osobę potwierdzenie przyjęcia
zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt sportowy oraz odzież sportową, oznakowanym w sposób
podany w SIWZ, zgodnie z planem złożonym przez Zamawiającego wykonanymi w druku sublimacyjnym
lub druku transferowym za wyjątkiem bielizny, butów oraz innego wskazanego przez Zamawiającego
sprzętu sportowego. Zamawiający oświadcza, że ma prawo posługiwać się znakami słowno-graficznymi
zamieszczonymi na sprzęcie sportowym wykonanym przez Wykonawcę na zamówienie Zamawiającego i nie
będzie w ten sposób naruszał żadnych praw własności przemysłowej osób trzecich.
4. Strony ustalają, iż do wyczerpania zapasów zespoły młodzieżowe będą korzystać ze sprzętu sportowego
oraz strojów sportowych, który pozostał z dostaw otrzymanych w ramach umowy zawartej z poprzednim
Wykonawcą.
5. Rozliczenie dostaw nastąpi częściowo w postaci świadczenia niepieniężnego w postaci usług reklamowych
świadczonych przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy a w pozostałym zakresie w formie świadczeń
pieniężnych fakturowanych po cenach rabatowych.
6. Zamawiający oferuje katalog usług reklamowych opisany w SIWZ i w umowie.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Oferowany czas dostaw / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość świadczeń barterowych brutto udzielonych przez Wykonawcę w zamian za
usługi reklamowe / Waga: 50
Kryterium jakości - Nazwa: Rabat wyrażony w % obowiązujący w rozliczeniach gotówkowych; / Waga: 25
Cena - Waga: 20

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
Procedura otwarta

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 237-491930

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: DUUE/01/2017

Nazwa:
Sukcesywne dostawy sprzętu piłkarskiego i odzieży sportowej dla Gliwickiego Klubu Sportowego "Piast" S.A. w
okresie 48 miesięcy.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
31/01/2018

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

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:491930-2017:TEXT:PL:HTML
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Vita - Sport A. i D. Biernaccy Spółka Jawna. 04-281 Warszawa
ul. Olszynki Grochowskiej 11/15
Warszawa
04-281
Polska
E-mail: biuro@vitasport.pl 
Kod NUTS: PL91
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 437 344.00 PLN
Najtańsza oferta: 1 414 740.34 PLN / Najdroższa oferta: 1 414 740.34 PLN brana pod uwagę

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
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587800
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587800
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/02/2018
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