Przetarg pisemny na dostawę mat puzzlowych i 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 mat puzzlowych
i 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 32 kompletów mat puzzlowych i 32 kompletów
materacy gimnastycznych dla realizacji programu „UKEMI – szkoła bezpiecznego upadania”
zgodnie z zestawieniami produktów opisanymi poniżej:
1.1) maty puzzlowe – 32 komplety x 40 szt. (łącznie 1280 szt.) wykonane z pianki EVA,
o wymiarach (bez obrzeży) 100 x 100 x 4 cm, dwukolorowe - dwustronne, gęstość ok 70 - 90
kg/m3, zewnętrzna struktura "słomy ryżowej", posiadające właściwości antypoślizgowe, nie
powodujące otarć, wodoodporne i antypoślizgowe, sposób łączenia typu puzzle. Maty muszą
być zgodne z normami Unii Europejskiej (Certyfikat): EN 71-1:2014, EN 71-2:2011+A1:2014
oraz EN 71-3:2013+A1:2014, przeznaczone do sportów walki. Gwarancja producenta
minimum 2 lata.
1.2) materace gimnastyczne – 32 komplety x 2 materace (łącznie 64 szt.). Materac szyty,
wykonany z pianki wtórnie spienionej R-90, o wymiarach 200 x 120 x 5 cm, jednokolorowy,
jednostronny, gęstość pianki ok 90 kg/m3, twardość: miękki,
materiał pokrowca PCV, nieprzemakalny pokrowiec (posiadający atest higieniczny), spód
materaca powinien mieć chropowatą strukturę antypoślizgową. Gwarancja producenta
minimum 2 lata. Materac musi mieć atesty bezpieczeństwa Unii Europejskiej.
2. Uczestnik/Oferent zobowiązuje się do dostarczania w ramach ustalonego wynagrodzenia
mat puzzlowych i materacy bezpośrednio do szkół i klubów na terenie całej Polski pod
wskazane przez Zamawiającego adresy.
3. Zamawiający określa następujące terminy dostaw w/w mat i materacy:
3.1 dostawy mat puzzlowych:
a) 9 kompletów mat (po 40 mat w każdym komplecie – razem 360 mat) - dostawa pod
wskazane przez Zamawiającego adresy do dnia 15.06.2018.
b) 23 komplety mat (po 40 mat w każdym komplecie – razem 920 mat) – 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.
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3.2 dostawy materacy gimnastycznych:
a) 9 kompletów materacy (po 2 materace w każdym komplecie – razem 18 materacy) dostawa pod wskazane przez Zamawiającego adresy do dnia 15.06.2018.
b) 23 komplety materacy (po 2 materace w każdym komplecie – razem 46 materacy) –
dostawa pod wskazane przez Zamawiającego adresy do dnia 15.09.2018.
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 mat puzzlowych oraz kompletów materacy
gimnastycznych) w granicach do 10 % całości zamówienia.
5. Ceny na komplety mat puzzlowych i materacy gimnastycznych podane przez Oferentów
w ich ofertach muszą uwzględniać koszty dostawy.
6. Zamawiający ustala następujące warunki płatności za dostawy:
6.1 za dostawy mat puzzlowych i materacy gimnastycznych zrealizowane w terminie do
15.06.2018 płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy wybranego Wykonawcy
w terminie 14 dni od otrzymania potwierdzenia wykonania dostaw.
6.2 za dostawy mat puzzlowych i 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 mat
puzzlowych i 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. Do oferty należy
dołączyć zdjęcia, specyfikację techniczną oraz kopie certyfikatów bezpieczeństwa.
3. W przetargu mogą wziąć udział Oferenci, którzy w swoim zakresie działalności mają
handel/dostawy sprzętu sportowego. Do oferty należy dołączyć odpis aktualnego wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty Uczestnika/Oferenta muszą być podpisane przez
osobę upoważnioną do reprezentowania Uczestnika, zgodnie z formą reprezentacji
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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.
5. Wymagane dokumenty mogą być składane w formie oryginału albo kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Uczestnika/Oferenta.
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie
przez osobę podpisującą ofertę.
7. Organizator przetargu dopuszcza składanie ofert częściowych obejmujących wybrane
przez Oferenta produkty (maty lub materace)
8. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
9. 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
10. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do
terminu otwarcia ofert na adres:
Polski Związek Judo
Warszawie 02-761, ul. Macedońska 14
Z dopiskiem na kopercie:
Oferta na dostawę mat puzzlowych i materacy gimnastycznych dla realizacji programu
„UKEMI – szkoła bezpiecznego upadania”
11. Organizator nie żąda wniesienia wadium.
12. 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 30.05.2018 do godz. 16.00 w siedzibie Organizatora w Warszawie ul. Macedońska 14
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 - waga: 100%,
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej
kryterium.
3. Oferta z najkorzystniejszą ceną - rozumiana jako najniższa cena zaoferowana za
poszczególne pozycje z listy.
4. Organizator poinformuje Uczestników o wyniku przetargu lub jego zamknięciu bez
dokonania wyboru.
5. 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).
6. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek
z ofert i bez wskazywania przyczyn.
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