
ZAPYTANIE OFERTOWE 
na dostawę strojów sportowych (dresów reprezentacyjnych, koszulek T-shirt, spodenek krótkich) 

oraz toreb sportowych dla zawodniczek i zawodników kadry kadetów Polskiego Związku Judo 
 

I. Składający zapytanie 

Polski Związek Judo 

ul. Macedońska 14 

02-761 Warszawa 

NIP 113 04 09 260 

II. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Polski Związek Judo zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na dostawę następującego 
wyposażenia dla zawodniczek i zawodników kadry kadetów: 
 

1. dresy tzw. oddychające (Dri Fit) markowych firm (np. Adidas, Nike, Reebok itp.) w kolorystyce 
reprezentacji (preferowane kolory: np. biało – czerwone, czerwone z białymi lampasami, 
biała bluza i czerwone spodnie, czerwona bluza i czarne spodnie itp.).  
Dresy muszą mieć naszyte godło Polski z przodu oraz napis Polska  na plecach (napis 
haftowany, godło zgodne z ustawą może być haftowane lub naszyte) 

2. koszulki T-shirt (po 2 szt. dla każdej osoby – biała i czerwona) – koszulki muszą mieć naszyte 
godło Polski (ew. haft) - koszulki muszą być tego samego producenta co dres) 

3. krótkie spodenki sportowe (uwagi jw.) 
4. torba sportowa (naszyte godło) 

 
Oczekiwany termin dostawy  do dnia 22.06.2018 do COS w Spale ul. Al. Prezydenta I. Mościńskiego 6. 
Wymagania dotyczące organizacji dostawy – przedstawiciel  Wykonawcy dostarczy zamówione dresy 
bezpośrednio wskazanemu przez PZ Judo trenerowi. W przypadku dresów chcielibyśmy mieć 
możliwość  doboru oddzielnie różnych rozmiarów spodni i bluz w zależności od budowy somatycznej 
zawodnika/zawodniczki więc oczekujemy, że przedstawiciel Wykonawcy będzie miał w trakcie 
dostawy co najmniej 2 komplety dodatkowe dresów w podanej w zapytaniu rozmiarówce oraz co 
najmniej po 2 komplety w rozmiarach większych i mniejszych. To samo dotyczy koszulek i spodenek. 
Do oferty należy dołączyć zdjęcia oferowanych produktów oraz specyfikację materiałów  z jakich jest 
wykonany sprzęt.  

Wstępna ilość kompletów – 13 w tym 5 dla zawodniczek i 5 dla zawodników i oraz 3 dla trenerów. 
Orientacyjne rozmiary dla zawodniczek 160 – 175, dla zawodników w przedziale 160 – 180 cm + 
jeden rozmiar 2xxl (zawodnik ma 2m wzrostu), orientacyjne rozmiary dla trenerów 170 – 190 cm 
(jeden rozmiar 2xxL). 
Dokładne rozmiary zostaną podane wybranemu Wykonawcy. 
Ostateczną liczbę kompletów PZ Judo ustali z wybranym Wykonawcą. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość redukcji zakupionego asortymentu (tj. rezygnacji z kupna niektórych produktów). 
 
III. Miejsce, sposób i termin składania ofert: 

1. Oferty należy składać do dnia 18.06.2018 do godziny 15.00: 

- bezpośrednio lub  za pośrednictwem poczty z dopiskiem: „dresy” na adres Polski Związek Judo  

ul. Macedońska 14 02-761 Warszawa 

lub pocztą elektroniczną na adres: pzjudo@pzjudo.pl  w podanym wyżej terminie. 

2. Sposób komunikowania się Oferentów z Zamawiającym: 

- elektronicznie: pytania należy kierować na adres: pzjudo@pzjudo.p 
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Oferta powinna być sporządzona na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1  

W cenie należy uwzględnić wszystkie elementy realizacji zamówienia tj. również naszywki z orłem, 
koszty dostawy itp.). 
IV. Kryteria oceny – zaproponowany wzór 30% (0 – 3 pkt) oraz cena  70% (0 – 7 pkt) 
V. Inne postanowienia: 
1. Zamawiający może prowadzić negocjacje ceny  ze wszystkimi lub wybranymi Wykonawcami. 

2. Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do unieważnienia 

konkursu ofert bez podania przyczyny. 

4. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie  podany wszystkim Oferentom, którzy złożą swoje 

ofert na adresy mailowe podane w ofercie. 

 
 


