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Warszawa, dnia 08.12.2018 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

POLSKI ZWIĄZEK JUDO 

zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu sportowego dla kadr narodowych 

w kategorii wiekowej junior i junior młodszy 

 

I. Informacja o Zamawiającym 

Zamawiającym jest Polski Związek Judo z siedzibą w Warszawie, adres: 02 – 761 Warszawa, 

ul. Macedońska 14, zwany dalej Zamawiającym. 

Tel. +48 22 646 39 20 

Tel. kom 530 463 828. 

pzjudo@pzjudo.pl  

 

II. Opis zamówienia 

Polski Związek Judo (Zamawiający) zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na 

dostawę sprzętu sportowego uzupełniającego wyposażenie zawodniczek i zawodników kadr 

narodowych juniorów i juniorów młodszych (kadry narodowe są wyposażone w dresy i 

koszulki reprezentacyjne marki Nike): 

➢ 21  dresów reprezentacyjnych (marki Nike, bluza czerwona model Academy, , spodnie 

czarne Park , 15 damskich, 15 męskich) wymaganie dodatkowe – naszywka lub 

nadruk na bluzie – godło Polski z przodu, napis Polska na plecach; 

➢ 70 dresów ortalionowych, bluza (marki Nike, preferowane kolory czerwony, czarny, 

granatowy, 35 damskich, 35 męskich) wymaganie dodatkowe – naszywka lub nadruk 

na bluzie – godło Polski z przodu, napis Polska na plecach; 

➢ 160 koszulek polo (marki Nike, model klasyczny, 80 czerwonych (40 damskich i 40 

męskich) i 80 białych (40 damskich i 40 męskich), wymagania dodatkowe – naszywka 

lub nadruk na koszulce – godło Polski z przodu, napis Polska na plecach); 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty zamówienia w granicach do 15% każdego  

z podanych asortymentów. 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. 

 

II. Sposób przygotowania oferty:   

1. Do oferty musi być dołączone zdjęcie oraz opis techniczny i funkcjonalny 

oferowanych produktów. 

2. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania 

ofertowego.  

3. Wykonawca do oferty musi załączyć  zapewnienie, że ma aktualnie dostępną pełną 

rozmiarówkę damską i męską koszulek i dresów (od M do 2XL w rozmiarach męskich 

oraz od XS do XL w rozmiarach damskich). 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
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5. Ceny podane w ofercie muszą uwzględniać wszelkie koszty ponoszone przez 

Wykonawcę w związku z realizacją zamówienia (transport na miejsce dostaw, pracę 

przedstawicieli podczas realizacji dostaw itp.) 

 

IV. Sposób realizacji zamówienia: 

1. Dostawa sprzętu przez wybranego w postępowaniu Wykonawcę nastąpi w II etapach  

a) w dniu 18.12.2018 r. pierwsza dostawa na zgrupowanie kadry, które się odbywa  

w COS w Spale ul. Al. Prezydenta I. Mościckiego 6. Zamawiający wymaga, żeby 

Przedstawiciel Wykonawcy uczestniczył w odbiorze sprzętu i notował wszelkie 

uwagi lub zmiany sygnalizowane przez zawodników. 

Warunki organizacyjne przymierzania sprzętu zostaną ustalone przez 

Zamawiającego z wybranym Wykonawcą. 

b) w dniu 28.12.2018 r. druga dostawa uzupełniająca do klubu Czarni Bytom  

w Bytomiu ul. Łużycka 90. Warunki organizacyjne tej dostawy zostaną ustalone 

przez Zamawiającego z wybranym Wykonawcą. Zamawiający wymaga, żeby 

Przedstawiciel Wykonawcy uczestniczył w odbiorze sprzętu  

i notował wszelkie uwagi lub zmiany sygnalizowane przez zawodników. 

Warunki organizacyjne przymierzania sprzętu zostaną ustalone przez 

Zamawiającego z wybranym Wykonawcą. 

 

2. Zamawiający w terminie do 14.12.2018 r. potwierdzi liczbę i rozmiarówkę 

zamawianego sprzętu. 

 

V.  Oferty częściowe, negocjacje cenowe  

 

1. Wykonawca winien zapoznać się z niniejszym ogłoszeniem przed przystąpieniem 

do sporządzenia oferty. 

2. W uzasadnionych wypadkach Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia 

uzupełniającego. 

3. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia zakresu 

Zamówienia według własnego uznania. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji cenowych  

z wybranymi Wykonawcami. 

 

VII.   Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

 

1. Informacje udzielane są w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00. 

2. Osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień jest Sekretarz Generalny PZ Judo 

Arkadiusz Bęcek email: a.becek@pzjudo.pl. 
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WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, DOKUMENTY WYMAGANE 

OD  WYKONAWCY  

 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (do oferty 

należy dołączyć KRS lub wypis z rejestru działalności gospodarczej 

potwierdzający, że Wykonawca zajmuje się dostawami sprzętu sportowego), 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, 

3) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia (do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że nie zalega on 

z opłatą podatków, VAT i ZUS) 

5) w okresie ostatnich trzech lat zajmowali się dostarczaniem sprzętu sportowego do 

polskich związków sportowych (Wykonawca do oferty dołącza oświadczenie wraz 

z wykazem wykonanych co najmniej 2 dostaw). 

 

INFORMACJE O MIEJSCU ORAZ TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

I . Miejsce i termin składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod adresem wskazanym  

w Rozdziale I pkt 1 w sekretariacie do dnia 12 grudnia 2018 r. do godziny 14 lub 

przesłać na adres mail: pzjudo@pzjudo.pl w powyższym terminie. W tytule 

wiadomości mailowej proszę podać – Oferta na sprzęt dla kadr juniorów i juniorów 

młodszych. 

2. Każda złożona oferta otrzyma numer, zgodnie z kolejnością wpływu ofert. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

II. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pod adresem wskazanym wyżej  

w dniu 12 grudnia 2018 r. o godzinie 16:00.  

Wynik postępowania zostanie przekazany Wykonawcom na adresy mailowe podane  

w ofertach oraz zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 

III. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.  

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

 

KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT 

 

I. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

II. Kryterium wyboru oferty jest: 
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1) cena usługi za całość zamówienia wraz z dostawą – 80% 

2) doświadczenie w prowadzonej działalności – 10% 

3) rekomendacje i wcześniejsza współpraca z polskimi związkami sportowymi – 10% 

 

INNE POSTANOWIENIA 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania bez 

podania przyczyn. 


