
Warszawa 05.09.2018 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na dostawę walizek dla zawodniczek i zawodników kadr narodowych 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 55 walizek dla 

zawodniczek i zawodników kadr narodowych wg. następującej specyfikacji: 

 

• Walizka twarda wykonana z materiału ABS  (twarda) o wymiarach- wysokość w granicach  

76 – 78 cm, szerokość ok. 50 cm, głębokość w granicach 28 – 30 cm. Pojemność walizki w 

granicach 85 – 90 litrów. Waga – do 5 kg. 

• Wyposażenie zewnętrzne zapewniające komfort przemieszczania bagażu – cztery kółka 

(łożyskowane) oraz wysuwany uchwyt z rączką. Walizka musi posiadać zamek szyfrowy. 

Wyposażenie wewnętrzne - elastyczne pasy zabezpieczające ubrania przed 

przemieszczaniem w trakcie transportu oraz dodatkową komorę i kieszeń zamykane na 

suwak. Optymalnie by kolorystyka walizki nawiązywała do barw narodowych (biały i 

czerwony) plus ewentualnie posiadała napis Polska/Poland lub godło narodowe 

identyfikujący polską reprezentację (lub możliwość wykonania przez dostawcę takiego 

napisu lub godła). 

 

Wymagany termin dostawy  do dnia 10 września 2018 do godziny 16.00 do Centralnego Ośrodka 

Sportu w Spale ul. Al. Prezydenta I. Mościńskiego 6. (ze względu na logistykę wyjazdu kadr 

narodowych na Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata podany wyżej termin nie może ulec 

zmianie) 

Wymagania dotyczące organizacji dostawy – wybrany Wykonawca dostarczy zamówione walizki  

bezpośrednio wskazanemu przez PZ Judo trenerowi.  

 

Wykonawcy w sowich ofertach muszą zawrzeć gwarancję, że mogą dostarczyć do końca 2018 roku 

dodatkowe walizki tego samego wzoru  (10 – 15 sztuk). Zamawiający zastrzega jednak, że może 

takich dodatkowych zakupów nie dokonać. 

 

Do oferty należy dołączyć zdjęcie i specyfikację oferowanego produktu (lub podać link do strony 

internetowej na której produkt jest prezentowany) 

 

III. Miejsce, sposób i termin składania ofert: 

1. Oferty należy składać do dnia 07.09.2018 do godziny 11.00: 

- bezpośrednio z dopiskiem: „walizki” 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: a.becek@pzjudo.pl   

Oferta powinna być sporządzona na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1  

W cenie należy uwzględnić wszystkie elementy realizacji zamówienia tj. również koszty dostawy. 

IV. Kryteria oceny – zaproponowany wzór 30 % (0 – 3 pkt) oraz cena  70% (0 – 7 pkt) 

mailto:pzjudo@pzjudo.pl
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V. Inne postanowienia: 

1. Zamawiający może prowadzić negocjacje ceny  ze wszystkimi lub wybranymi Wykonawcami. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do unieważnienia konkursu 

ofert bez podania przyczyny. 

3. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie  przekazany wybranemu Wykonawcy w dniu 

07.09.2018 do godziny 12.00  mailem na adres podany w ofercie oraz zamieszczony na stronie 

internetowej PZ Judo. 

 

 


