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Przetarg pisemny na zakup i dostawę w 2017 roku sport testerów Polar V800 HR dla 
Polskiego Związku Judo  

I. Organizacja przetargu 
1. Podstawę prawną niniejszego przetargu stanowią przepisy art. 70’ 1 – 70’ 5 ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.)  
2. Polski Związek Judo z siedzibą w Warszawie 02-001, Al. Jerozolimskie 83 lok. 15 – Zamawiający/ 
Organizator przetargu ogłasza otwarty przetarg pisemny na zakup i dostawę w 2017 roku sport 
testerów Polar V800 HR. 

II. Opis przedmiotu przetargu - szczegółowy opis zakresu obowiązków i usług :  
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu – 21 sztuk sport testerów Polar 
V800 HR wg. poniższej specyfikacji: 
Parametry techniczne: 
Wbudowany sensor GPS 
Barometr 
Akcelerometr 
8 MB pamięci flash 
Akumulator litowo-polimerowy o pojemności 350 mAh 
Akumulator pozwala na rejestrowanie do 13 godzin treningu z GPS-em i czujnikami oraz do 
50 godzin w przypadku korzystania z energooszczędnego trybu GPS  
Szybka ze szkła Gorilla Glass 
Obudowa z aluminium i stali nierdzewnej 
Wodoszczelny do 30 m 
Łączność: Kabel USB do synchronizacji danych z komputerem PC lub Mac przy użyciu Polar 
FlowSync. 
Bluetooth Smart 
Da zakresy pracy sensorów: Bluetooth Smart i 5  kHz (tętno, kroki, prędkość jazdy, kadencja, 
moc)  
Serwis internetowy Polar Flow kompatybilny z systemami operacyjnymi Mac OS X 10.6, OS 
X 10.7, OS X 10.8 lub nowszym oraz Windows XP, Windows 7, Windows 8 lub nowszym  
Kompatybilność aplikacji Polar Flow na urządzenia mobilne 
Oprogramowanie z możliwością aktualizacji  
Kompatybilne systemy pomiaru mocy innych firm. Język użytkownika: polski i angielski.  
Wymagany okres gwarancji – minimum 12 miesięcy + serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.  

2. Dostawa w/w sprzętu do siedziby Zamawiającego musi nastąpić do 30 grudnia 2017 roku.  
3. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, wariantowych i składania 
ofert alternatywnych (na inne niż wymienione w specyfikacji modele sprzętu). 
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości kupowanych sport testerów o max. 10 
szt.  

II. Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania  oceny spełniania tych warunków. 
W przetargu może wziąć udział Uczestnik/Oferent, który spełnia następujące warunki: 
1. Złoży oświadczenie, że Uczestnik nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek 
na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. 
2. Jest podmiotem działającym w zakresie będącym przedmiotem przetargu (produkcja lub handel 
specjalistycznym sprzętem dla sportowców) nieprzerwanie działającym na terytorium RP od co 
najmniej 2 lat i posiadającym siedzibę na terytorium RP oraz przedstawi aktualny odpis z właściwego 
rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 
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Warunki opisane w pkt. 1 – 2  będą oceniane przez Organizatora na podstawie przedstawionych 
dokumentów według zasady spełnia /nie spełnia.  
Oferta Uczestnika/Oferenta nie spełniającego któregokolwiek z  tych warunków(tj. nie zawierająca 
dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunku) zostanie odrzucona. 
Organizator zastrzega możliwość zmiany zarówno  warunków jak i treści ogłoszenia.  

III. Informacje o sposobie porozumiewania się stron. 
W niniejszym przetargu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
przekazywane są przez strony pisemnie. Zawiadomienie o odrzuceniu ofert, wyborze oferty 
ewentualnie unieważnieniu postępowania, będą przesyłane również faksem.  

Osobą uprawnioną przez do kontaktowania się z  Uczestnikami jest  Pan Arkadiusz Bęcek – Sekretarz 
Generalny Polskiego Związku Judo. Wszelkie pytania należy kierować w formie elektronicznej na 
adres pzjudo@pzjudo.pl z dopiskiem w tytule „przetarg na zakup sport testerów Polar V800 HR”  

IV. Termin związania ofertą.   
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
V. Opis sposobu przygotowania oferty oraz oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty 
1. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia. 
2. Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim. Oferta 

musi zawierać cenę oferowanego sprzętu netto i brutto, specyfikację techniczną oraz 
specyfikację wyposażenia,  okres udzielanej gwarancji oraz warunki serwisu gwarancyjnego i 
pogwarancyjnego (w tym adresy punktów serwisowych). Do oferty należy dołączyć foldery lub 
karty techniczne producenta sprzętu.  

3. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Uczestnika muszą być 
podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Uczestnika, zgodnie z formą 
reprezentacji określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla 
jego formy organizacyjnej. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o 
ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty. 

4. Wymagane dokumenty oraz oświadczenia mogą być składane w formie oryginału albo kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Uczestnika 

5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę 
podpisującą ofertę. 

6. Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych także złożenie oferty 
częściowej nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty. 

7. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.  
8. W przypadku przesłania oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami drogą 

pocztową, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym oferta (przesyłka) znalazła się 
w siedzibie Organizatora. 

9. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie, 
w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej 
nienaruszalność na adres 

Polski Związek Judo 
Al. Jerozolimskie 83 lok. 15 , 02-001 Warszawa 
Na kopercie należy dopisać „ Oferta na zakup sport testerów Polar V800 HR” 
10. Organizator zwróci niezwłocznie Uczestnikowi  ofertę, która została złożona po terminie. 
11. Organizator nie żąda wniesienia wadium. 

12. Części oferty zastrzeżone przez Uczestnika jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być czytelnie oznaczone 
i oddzielone od jawnej części oferty.  
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VI. Miejsce i termin składania ofert.   
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 15.12.2017 roku do godz. 15.00  w siedzibie Organizatora  w Warszawie Al. 
Jerozolimskie 83 lok. 15 
2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.  

VII. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.  
1. Przy wyborze oferty Organizator będzie się kierował następującymi kryteriami: 
Cena za zakup i dostawę sprzętu - waga: 100%,  
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione kryteria. 
3. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.  
4. Organizator poinformuje Uczestników o wyniku przetargu lub jego zamknięciu bez dokonania 
wyboru.  
5. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i 
bez wskazywania przyczyn. 
 


