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Dąbrowa Górnicza: Promocja Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. przez 

licencjonowany zespół sportowy, uczestniczący w rozgrywkach ligowych na najwyższym 

poziomie sportowym 

Numer ogłoszenia: 387702 - 2013; data zamieszczenia: 24.09.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna , Aleja 

Zagłębia Dąbrowskiego 15, 41-303 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, tel. 32 2689022, 

2612051, faks 32 2689022. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzum.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Os.prawna w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 3 ustawy 

Pzp.. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Promocja Przedsiębiorstwa 

Miejskiego MZUM.PL S.A. przez licencjonowany zespół sportowy, uczestniczący w 

rozgrywkach ligowych na najwyższym poziomie sportowym. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest promocja Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A., realizowana przez 

udział licencjonowanego, żeńskiego zespołu sportowego w rozgrywkach ligowych, na 

najwyższym poziomie rozgrywkowym i w rozgrywkach międzynarodowych, w dyscyplinie 

sportowej objętej programem olimpijskim w sportach letnich, które to rozgrywki (zarówno 

ligowe, jak i międzynarodowe) są objęte transmisjami telewizyjnymi (w telewizji otwartej lub 

na platformie cyfrowej). Na zamówienie składają się elementy jak niżej: 1. Realizacja udziału 

w rozgrywkach ligowych, w czasie obowiązywania umowy, w okresie sezonu ligowego 

2013/2014 i promowanie firmy Zamawiającego w trakcie trwania tych rozgrywek 2. 

Każdorazowe, w czasie obowiązywania umowy, w okresie sezonu ligowego: 2013/2014, 

zgłoszenie zespołu sportowego do udziału w rozgrywkach ligowych pod nazwą zawierającą 

frazę: Dąbrowa Górnicza 3. Realizacja udziału w rozgrywkach międzynarodowych, w czasie 

obowiązywania umowy, w okresie sezonu 2013/2014 i promowanie firmy Zamawiającego w 

http://www.mzum.pl/


trakcie trwania tych rozgrywek 4. Umieszczenia logotypu Zamawiającego i odnośnika do 

jego strony na oficjalnej stronie internetowej Wykonawcy 5. Umieszczenia baneru 

reklamowego Zamawiającego w hali sportowej podczas meczy nietelewizyjnych Wykonawcy 

6. Przyznania prawa do wykorzystania nazwy i wizerunku Wykonawcy w działaniach 

promocyjnych Zamawiającego uzgodnionych z Wykonawcą 7. Umieszczenia spotu 

reklamowego Zamawiającego na banerach led w hali sportowej podczas meczy telewizyjnych 

Wykonawcy 8. Umieszczenia nazwy i logotypu Zamawiającego na materiałach 

promocyjnych i informacyjnych meczy Wykonawcy (bilety, plakaty, biuletyny) 9. 

Umożliwienia prowadzenia działań promocyjnych sponsora w hali przed i w czasie meczu 10. 

Umożliwienia wykorzystania wizerunku zawodniczek na potrzeby marketingowe 

Zamawiającego 11. Umożliwienia udziału zawodniczek i trenera w imprezach 

organizowanych przez Zamawiającego, nie częściej niż 2 razy w trakcie obowiązywania 

umowy 12. Umieszczenia logotypu Zamawiającego na tle ścianki konferencyjnej 13. 

Umieszczenia logotypu i nazwy Zamawiającego na strojach zawodniczek (minimalny rozmiar 

to 20 x10 cm); 14. Umożliwienie sprawdzenia wykonania zobowiązań w trakcie odbywanych 

imprez sportowych oraz innych imprez z udziałem Wykonawcy 15. Inne działania 

reklamowo-promocyjne służące budowaniu pozytywnego wizerunku Zamawiającego; 16. 

Eksponowanie pełnej nazwy zespołu Wykonawcy, zawierającej frazę MZUM.PL podczas 

wywiadów, publikacji, informacji prasowych oraz wydarzeń medialnych i promocyjnych 

związanych z Zespołem Wykonawcy; 17. Umieszczenie na zaproszeniach, plakatach, 

gadżetach w widocznym miejscu: loga Zamawiającego i napisu MZUM.PL o wymiarach co 

najmniej 1,5 x 1,5 cm zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym załącznik nr 7 do 

SIWZ. 18. Przekazanie Zamawiającemu 10 szt. karnetów VIP-owskich na mecze z udziałem 

Wykonawcy; 19. Przekazanie Zamawiającemu 10 szt. karnetów normalnych na mecze z 

udziałem Wykonawcy; 20. Umieszczenie w wydawanych przez siebie publikacjach, 

materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych oraz na stronie internetowej 

Wykonawcy: a. Loga Zamawiającego: MZUM.PL o wymiarach co najmniej 2,0 x 2,0 cm, 

wraz z adresem: www.mzum.pl oraz z przekierowaniem na stronę portalu zgodnie z zgodnie z 

załącznikiem graficznym stanowiącym załącznik nr 7do SIWZ b. baneru internetowego 

Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A. wraz z logiem Zamawiającego - zgodnie z 

załącznikiem graficznym stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ .. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w 

art. 67 ust. 1 pkt. 6. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.22.00-5. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w 

miesiącach: 3. 



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca posiada uprawnienia do 

wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym 

przedmiotowi zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp). 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i 

doświadczenie pozwalające na wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 

ustawy Pzp). 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca posiada niezbędny potencjał 

techniczny pozwalający na wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy 

Pzp). 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp). 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca znajduje się w sytuacji 

ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 

1 pkt 4 ustawy Pzp). 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 



WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w 

szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 

ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 



III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.mzum.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A. ul. Aleja Zagłębia Dąbrowskiego 15, 41-303 

Dąbrowa Górnicza pok. nr 3.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 03.10.2013 godzina 09:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A. ul. 

Aleja Zagłębia Dąbrowskiego 15, 41-303 Dąbrowa Górnicza pok. nr 1 (sekretariat).. 



IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 


