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Przetarg pisemny na dostawę materacy gimnastycznych dla realizacji programu „UKEMI – 

szkoła bezpiecznego upadania”  realizowanego w 2018 roku  

przez Polski Związek 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  02-761, ul. Macedońska 14 – Organizator 
przetargu / Zamawiający ogłasza otwarty przetarg pisemny na dostawę materacy 
gimnastycznych dla realizacji programu „UKEMI – szkoła bezpiecznego upadania” 
realizowanego w 2018 roku przez Polski Związek Judo. Program jest dofinansowany przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

II. Opis przedmiotu przetargu: 

1. Przedmiotem przetargu jest dostawa 35 kompletów materacy gimnastycznych dla 
realizacji programu „UKEMI – szkoła bezpiecznego upadania” zgodnie z wymaganiami 
opisanymi poniżej: 
materace gimnastyczne – 35 kompletów x 2 materace (łącznie 70 szt.).  
Materac szyty, o wymiarach 200 x 120 x 5 cm, wzmocnione narożniki, jednokolorowy, 
jednostronny, wykonany z pianki wtórnie spienionej, gęstość pianki ok 90 kg/m3, twardość: 
miękki,  
materiał pokrowca PCV (posiadający atest higieniczny), spód materaca powinien mieć 
chropowatą strukturę antypoślizgową. Gwarancja producenta minimum 2 lata.  
Materac musi mieć certyfikat bezpieczeństwa TUV i GS zgodny z normą PN-EN 12503-1 Typ 3 
2. Uczestnik/Oferent zobowiązuje się do dostarczania w ramach ustalonego wynagrodzenia 
materacy bezpośrednio do szkół i klubów na terenie całej Polski pod wskazane przez 
Zamawiającego adresy.  
3. Zamawiający określa następujące terminy dostaw materacy: 
3.1 dostawy mat puzzlowych: 
a)  9 kompletów materacy (po 2 materace w komplecie) - dostawa pod wskazane przez 
Zamawiającego adresy do dnia  01.09.2018.  
b) 26 kompletów materacy (po 2 materace w komplecie) – dostawa pod wskazane przez 
Zamawiającego adresy do dnia 15.09.2018. 
Dokładne terminy dostaw do bezpośrednich odbiorców oraz miejsca dostaw będą ustalone z 
wybranym w przetargu Wykonawcą.  
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wielkości zamówienia (zmniejszenia lub 
zwiększenia liczby zamawianych kompletów materacy gimnastycznych) w granicach do 10 % 
całości zamówienia. 
5. Ceny na komplety materacy gimnastycznych podane przez Oferentów w ich ofertach 
muszą uwzględniać koszty dostawy. 
6. Zamawiający ustala następujące warunki płatności za dostawy: 
6.1 za dostawy materacy gimnastycznych zrealizowane w terminie do 01.09.2018 płatność 
nastąpi przelewem na rachunek bankowy wybranego Wykonawcy w terminie 14 dni od 
otrzymania potwierdzenia wykonania dostaw. 
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6.2 za dostawy materacy gimnastycznych zrealizowane w terminie do 15.09.2018 płatność 
nastąpi przelewem na rachunek bankowy wybranego Wykonawcy w terminie 14 dni od daty 
otrzymania potwierdzenia wykonania dostaw. 
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet zakupu i dostaw materacy 
gimnastycznych.  

III.  Informacje o sposobie porozumiewania się stron. 

W niniejszym przetargu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
przekazywane są przez strony pisemnie – pocztą elektroniczną na adres pzjudo@pzjudo.pl . 
Zawiadomienie o odrzuceniu ofert, wyborze oferty ewentualnie unieważnieniu 
postępowania, będą przesyłane Oferentom listownie oraz mailem na adresy mailowe 
podane w ofercie.   

Osobą uprawnioną przez do kontaktowania się z Uczestnikami/Oferentami jest: 
p. Arkadiusz Bęcek – Sekretarz Generalny. 
 

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 
wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia przetargowego.  
3. Do oferty należy dołączyć zdjęcia oferowanych materacy, informację o kolorystyce oraz 
specyfikację techniczną i kopie certyfikatów bezpieczeństwa. 
4. W przetargu mogą wziąć udział Oferenci, którzy w swoim zakresie działalności mają 
produkcję i/lub handel/dostawy sprzętu sportowego, którzy mają udokumentowane 
doświadczenie w realizacji dostaw sprzętu sportowego do szkół, klubów lub związków 
sportowych i mogą się wykazać realizacją co najmniej jednej dostawy sprzętu sportowego w 
okresie ostatnich dwóch lat przed datą przetargu.  
W celu udokumentowania doświadczenia Uczestnik/Oferent przedstawia oświadczenie 
zawierające wykaz zrealizowanych dostaw wraz z nazwą Kontrahenta dla którego dostawa 
była realizowana i danymi kontaktowymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji 
oświadczenia poprzez bezpośredni kontakt z wskazanymi kontrahentami. 
5. Do oferty należy dołączyć odpis aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 
lub KRS (wystawiony na maksimum 6 miesięcy przed datą przetargu). 
6. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty Uczestnika/Oferenta muszą być podpisane przez 
osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Uczestnika, zgodnie z formą reprezentacji 
określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla jego 
formy organizacyjnej. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika upoważnienie do 
reprezentowania oferenta i podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika 
ono z innych dokumentów załączonych do oferty. Upoważnienie musi być podpisane przez 
osobę/osoby zgodnie z formą reprezentacji określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub 
innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Oferenta. 
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7. Wymagane dokumenty mogą być składane w formie oryginału albo kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące Uczestnika/Oferenta 
zgodnie z formą reprezentacji określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym 
dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Oferenta. 
8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie 
przez osobę podpisującą ofertę. 
9. Organizator przetargu dopuszcza składanie ofert częściowych obejmujących wybrane 
przez Oferenta produkty (maty lub materace) 
10. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.  
11. 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 
12. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres: 

Polski Związek Judo 
Warszawie  02-761, ul. Macedońska 14 
Z dopiskiem na kopercie: 

Oferta na dostawę materacy gimnastycznych dla realizacji programu „UKEMI – szkoła 

bezpiecznego upadania” 

 

Oferty mogą być również przesłane pocztą elektroniczną na adres pzjudo@pzjudo.pl w 

ustalonym w ogłoszeniu terminie. W przypadku przesłania oferty pocztą elektroniczną w treści 

maila należy podać Oferta na dostawę materacy gimnastycznych dla realizacji programu 

„UKEMI – szkoła bezpiecznego upadania” 

a wszystkie wymagane dokumenty muszą być przesłane w formie skanów jako załączniki do 

maila. 

13.  Organizator nie żąda wniesienia wadium. 
14.  Części oferty zastrzeżone przez Uczestnika/Oferenta jako stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny 
być czytelnie oznaczone i oddzielone od jawnej części oferty.  

VI.  Miejsce i termin składania ofert. 
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć  w terminie do 
dnia 26.07.2018 do godz. 15.00 w siedzibie Organizatora  w Warszawie ul. Macedońska 14 
2. Oferty mogą być przesłane pocztą elektroniczną na adres email pzjudo@pzjudo.pl  
 
3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.  
4. W postepowaniu zostaną odrzucone oferty nie zawierające wszystkich wymaganych 
     dokumentów i oświadczeń jak również oferty podpisane niezgodnie z reprezentacją 
    określoną w KRS lub innym dokumencie rejestracyjnym Oferenta.  
 

VII. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert. 
1.  Przy wyborze oferty Organizator będzie się kierował następującymi kryteriami: 

Cena - waga: 80 punktów 
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Doświadczenie – do 20 punktów –  udokumentowana jedna dostawa ma wartość 10  
        punktów, za każdą dodatkową udokumentowaną dostawę sprzętu sportowego do szkół,  

klubów lub związków sportowych w okresie ostatnich dwóch lat Oferent otrzyma 2 
punkty. Maksymalna liczba punktów jaka może być przyznana w tym kryterium wynosi 
20 punktów. 

2.  Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej 
kryteria 

3.    Organizator poinformuje Uczestników o wyniku przetargu drogą mailową na adresy 
kontaktowe podane w ofertach. 

4.     Organizator zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji zaoferowanej ceny z 
wybranym Wykonawcą jak również, w przypadku ofert kompleksowych na oba 
produkty, negocjacji ceny wybranego produktu osobno (np. maty lub materaca). 

5.    Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek 
z ofert i bez wskazywania przyczyn. 


