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Warszawa, dnia 27 listopada 2020 r. 
 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

 
 

POLSKI ZWIĄZEK JUDO 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY 

na sukcesywną dostawę odżywek  

 
 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

I. Informacja o Zamawiającym 

 

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

Warszawa, ul. Macedońska 14, zarejestrowanym w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych 

Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów 

Opieki Zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII 

Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000117383, REGON: 000866461, NIP 

113-04-09-260 zwany dalej Zamawiającym. 

2. Telefon:  530 546 520. 

3. Telefon   530 463 828. 

4. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych ogłoszeniu w Kodeksie 

cywilnym. 

 

II. Oferty częściowe, wariantowe 

 

1. Wykonawca winien zapoznać się z niniejszym ogłoszeniem zwanym dalej 

Ogłoszeniem, przed przystąpieniem do sporządzenia oferty. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (dotyczy tylko całości grup 

produktowych określonych w tabelach). 

4. W uzasadnionych wypadkach Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia 

uzupełniającego. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia zakresu 

Zamówienia według własnego uznania. 

6. Zamawiający dopuszcza zmianę w treści ostatecznej umowy. 

 

III. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

 

1. Informacje udzielane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 9.00 do 16.00. 

2. Osoby uprawnione do udzielania wyjaśnień: Arkadiusz Bęcek email: 

a.becek@pzjudo.pl. 
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IV. Informacje dodatkowe 

 

1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem 

2/11/2020. Wskazane jest, by Wykonawcy we wszelkich kontaktach  

z Zamawiającym powoływali się na ten znak. 

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Ogłoszeniu zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMINY WYKONANIA 

 

I. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do Polskiego Związku Judo 

suplementów diety i produktów dietetycznych (szczegółowy wykaz stanowi zał. Nr 1), 

spełniających aktualne normy tj. wymagania dotyczące składu oraz oznakowania 

produktów, określone m.in. w następujących przepisach prawnych:  

1. ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 2021); 

2. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu oraz 

oznakowania suplementów diety (Dz. U. z 2018 r. poz. 1951); 

3. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 

października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat 

żywności, zmiany rozporządzeń́ Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 

i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy 

Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011 r., s. 18, 

z późn. zm.); 

4. rozporządzenie (WE) Nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

oświadczeń́ żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (sprostowanie Dz. U. 

UE. L. 12 z 18.01.07. s. 3); 

5. rozporządzenie Komisji (UE) nr 432/2012 z dnia 16 maja 2012 r. ustanawiające 

wykaz dopuszczonych oświadczeń́ zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż̇ 

oświadczenia odnoszące się̨ do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia 

dzieci (Dz. Urz. UE L 136 z 25.05.2012 r. str. 1 z późn. zm.); 

6. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1333/2008 z dnia 16 

grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, 

s. 16 z późn. zm.); 

7. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 

grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników 

żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach 

spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, 

rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę̨ 2000/13/WE 

(Dz. U. L 354 z 31.12.2008, s. 34 z późn. zm.); 
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8. rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 

stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, 

powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Zrywności oraz ustanawiające 

procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L. 31 z 01.02.2002 r.  

str. 1 z późn. zm.); 

9. rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające 

najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń́ w środkach 

spożywczych (Dz. Urz. UE L 364 z 20.12.2006 z późn. zm.).  

 

Oferowane produkty, jeżeli ich rodzaj i skład na to pozwolą, powinny mieć datę ważności nie 

krótszą niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy. Oferent złoży oświadczenie, iż wszelkie 

suplementy diety wprowadzone na rynek (każda partia) spełniały wymagania dotyczące 

etykietowania, w tym wymóg, iż̇ zawartość́ witamin i składników mineralnych oraz innych 

substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny efekt fizjologiczny obecnych  

w suplemencie diety zadeklarowana jest na etykiecie w postaci liczbowej. Oświadczenie 

obejmować będzie również stwierdzenie, iż na każdej etykiecie wskazane są̨ substancje 

alergiczne, pomocnicze oraz forma chemiczna danej substancji (skład jakościowy produktu) 

oraz że każda pojedyncza partia wprowadzona do obrotu w została sprawdzona, w trakcie 

procesu produkcji, na obecność́ substancji występujących w danym produkcie, które 

szczegółowo zostały wymienione na każdej etykiecie. Dodatkowo Oferent oświadcza 

również, że żadna z substancji znajdujących się̨ w produktach oferowanych przez Oferenta, 

nie znajduje się̨ na liście substancji zabronionych na rok 2021 przez organizację WADA, co 

zapewnione jest w procesie produkcji oraz kontroli jakości – należy załączyć oświadczenia  

o niezawieraniu w dystrybuowanych przez Oferenta produktach substancji zabronionych 

zgodnie z ww. listą. 

 

II. Terminy i miejsca dostaw oraz asortyment odżywek będą podawane przez 

Zamawiającego sukcesywnie na daną akcję szkoleniową w składanych zamówieniach. 

 

III. Zamawiający ma prawo do niezrealizowania pełnej szacunkowej wielkości zamówienia. 

Zakup odżywek i produktów dietetycznych zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego 

(prawo opcji). Wykonawcy nie przysługuje prawo roszczeń z tytułu niewykorzystania 

pełnej wartości umowy. 

 

IV. Zamawiającemu w ramach niniejszego zamówienia przysługuje prawo zwiększenia lub 

zmniejszenia ilości poszczególnych odżywek i produktów dietetycznych pod warunkiem 

nie przekroczenia wartości umowy. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń  

z tego tytułu. 

 

V. W przypadku ograniczenia finansowania zadań realizowanych na zlecenie Ministra 

właściwego do spraw kultury fizycznej Polski Związek Judo może rozwiązać umowę ze 

skutkiem natychmiastowym. W takim wypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wyłącznie taką część Wynagrodzenia, jaka proporcjonalnie odpowiada zakresowi 

wykonania zamówienia do dnia rozwiązania. 
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VI. Termin dostawy: na bieżąco nie dłużej niż trzy dni robocze od momentu złożenia 

zamówienia. 

 

VII. Termin wykonania zamówienia jest tożsamy z terminami dostawy.  

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, DOKUMENTY WYMAGANE 

OD  WYKONAWCY ORAZ OFERTA 

 

I. Warunki udziału w postępowaniu 

1. 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; 

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; 

5) w okresie ostatnich trzech lat zajmowali się dostarczaniem odżywek do polskich 

związków sportowych (rekomendacje). 

 

II. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów 

1. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków 

sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 i 4 do Ogłoszenia oraz 

rekomendacje polskich związków sportowych. 

2. Forma dokumentów  

1) Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału 

lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną 

do reprezentowania Wykonawcy. 

2) Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby 

upoważnione do reprezentowania firmy, wskazane we właściwym rejestrze 

lub ewidencji działalności gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie, 

które należy załączyć do oferty w oryginale, bądź kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa, względnie poświadczone 

notarialnie. 

 

3. Wymogi formalne oferty  

1) Oferta musi spełniać następujące wymogi: 

1) treść oferty musi odpowiadać treści Ogłoszenia i musi zostać sporządzona 

wg formularza stanowiącego załącznik Nr 2 do Ogłoszenia; 
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2) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, 

na komputerze, maszynie do pisania lub inną trwałą i czytelną techniką; 

3) integralną częścią oferty mogą być katalogi, foldery reklamowe, zdjęcia, druki 

i rysunki oferowanych produktów. 

2) Zaleca się, aby: 

1) każda strona oferty była parafowana przez osobę podpisującą ofertę; 

2) wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były ponumerowane 

oraz połączone w sposób trwały; 

3) materiały, o których mowa w pkt 3) ust. 1 były wyraźnie oznaczone 

i oddzielone od oferty; 

4) osoba podpisująca ofertę opatrzyła swój podpis pieczątką imienną jeśli takową 

posiada. 

3) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć 

zastrzeżone informacje. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających 

zastrzeżone informacje. 

Nie podlegają zastrzeżeniu informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres 

Wykonawcy, cenę oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji 

i warunki płatności.  

 

4. Opakowanie oferty 

1) Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób 

gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej 

nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

2) Koperta powinna być oznaczona nazwą i siedzibą Wykonawcy, zaadresowana 

na adres. 

 

5. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z wybranym podmiotem na okres do 

31.12.2021 r. 

 

6. Umowa będzie realizowana sukcesywnie, zgodnie ze zleceniami składanymi przez 

Zamawiającego.  

 

7. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne jedynie za zrealizowane zlecenia. 

Zamawiający nie określa i nie gwarantuje maksymalnej ani minimalnej kwoty 

dotyczącej przedmiotu umowy i z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne 

roszczenia. 

 

 

INFORMACJE O MIEJSCU ORAZ TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

I. Miejsce i termin składania ofert 
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1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod adresem wskazanym  

w Rozdziale I pkt 1 w sekretariacie do dnia 10 grudnia 2020 r. do godziny 15:00. 

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

3. Oferty złożone po terminie zostaną bez otwierania niezwłocznie zwrócone 

Wykonawcy. 

 

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

w dniu 11 grudnia 2020 r. (termin może ulec zmianie). O wyniku przetargu Oferenci 

zostaną powiadomieni. 

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. 

 

IV. Zmiana i wycofanie oferty 

 

1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przed upływem wyznaczonego 

terminu składania ofert. 

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone 

w sposób i formie przewidzianych w niniejszym Ogłoszeniu dla złożenia oferty, 

z  zastrzeżeniem, że koperta będzie zawierała dodatkowe oznaczenie 

„zmiana/wycofanie” i zostanie podany numer wpływu oferty, o którym mowa 

w podrozdziale I pkt 3 niniejszego Rozdziału. 

 

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 cena, doświadczenie w prowadzonej działalności oraz 

rekomendacje i wcześniejsza współpraca z polskimi związkami sportowymi. 

III. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Wykonawca określa cenę za część/ci lub całość przedmiotu zamówienia poprzez 

wskazanie w  ofercie ceny netto i ceny brutto za poszczególne elementy zamówienia 

zgodnie z formularzem cenowym. 

2. Stawka podatku VAT jest określona zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług. 

3. Wykonawca poda cenę w sposób określony w formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 

do niniejszego Ogłoszenia. 
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4. Wszystkie wartości mają być podane w złotych polskich. Cena zamówienia ma być 

wyrażona za pomocą cyfry i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 

5. Cena zawarta w ofercie ma zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane 

z realizacją zamówienia w rozbiciu na składniki podane w szczegółowych warunkach 

zawartych w załączniku Nr 1 do Ogłoszenia, w tym w szczególności koszty dostawy. 

 

 

FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

 

1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

której istotne warunki stanowią załącznik Nr 5 do Ogłoszenia, Zamawiający może 

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 

ponownej oceny.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej oferty bez podawania 

przyczyn. 

3. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym jego etapie bez podawania 

przyczyn. 

4. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do istotnych warunków 

umowy stanowiących załącznik Nr 5 do Ogłoszenia. 
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Załącznik Nr 1 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - 

 

TABELA 1A 

         

NAZWA PRODUKTU Postać/ Opakowanie Ilość 

ISOPOWER proszek 1600g/30 saszetek 200 

POWER BCAA kapsułki/proszek 120kaps/500g 80 

ENERGYPLUS proszek 1100g/ 15saszetek 20 

ISOWHEY 100 proszek 2000g 10 

ENERGY BAR 30szt 30 

ISOPOWER GEL żel 75g 100 

AGISKO ENERGY GEL żel 37g 60 

Agisko Sport Drink koncentrat napoju (limonkowy) 1000ml 60 

Power Magnesium Plus 30 fiolek (pudełko) 100 

VitaPower 120 kapsułek 60 

PowerBomb 30 ampułek 20 

BetaPower 120 kapsułek 100 

 

 

TABELA 1B 

 

NAZWA PRODUKTU Postać/ Opakowanie Ilość 

XENOFIT Magnesium + Vit. C 80g (20 saszetek ) 100 

XENOFIT – Magnesium Direct Stixx 49,8 g (30 porcji ) 10 

XENOFIT – Competition Puszka 672g/688g 300 

XENOFIT Żel węglowodanowy z kofeiną , . 25 g/szt. 60 

SUPER DEXTRIN - ETHIC SPORT 700g 100 

XENOFIT - GEL DRINK 60 ml 10 

ETHICSPORT - SUPER DEXTRIN GEL 55ml 200 

RAMTECH COMP - ETHIC SPORT 156g /468g 160 

XENOFIT - MAGNESIUM + WITAMINA C 20 saszetek 40 

OMEGA SPORT - ETHIC SPORT 82,8 g/ 60 kapsułek 40 

CREATINA - ETHIC SPORT 300 g 160 

NOŻYCZKI DO BANDARZY - SIXTUS 1 sztuka 6 

UP - ADVANCED KINESIOLOGY TAPE 5 cm x 5 m 20 

UP - KINESIOLOGY TAPE 50 mm x 31,5 m 15 

 UP - UNDERWRAP 70 mm x 27 m 40 

 UP - RIP LITE TAPE 50 mm  x 6,85 m/ 75 

mm x 6,85 m 

300 

 UP - RIP LITE TAPE II 50 mm  x 6,85 m/ 75 

mm x 6,85 m 

300 

UP - WOREK NA LÓD 1 szt. 5 

SIXTUS - FOLIA Z PODAJNIKIEM 1 szt. 5 



9 

UP - INSTANT COLD PACK 10 szt. 5 

UP - MEDICAL BAG 1 szt. 3 

UP - ZATYCZKA DO NOSA 10 szt. 3 

SIXTUS - DESINFEKTION 500 ml 5 

 SIXTUS ZAMRAŻACZ (spray) 300 ml 10 

SIXTUS EMULSJA DO MASAŻU (lotion) 500 ml 20 

SIXTUS OLEJKI DO MASAŻU 500 ml 9 

SIXTUS- EMASIXT KREM NA URAZY W 

SPORCIE 300 ml 15 

 

TABELA 1 C 

 

NAZWA PRODUKTU Postać/ Opakowanie Ilość 

Vitargo Electrolyte 2000g 60 

Vitargo żel energetyczny z kofeiną 45g 30 

Vitargo Electrolyte Wiaderko 5g 20 

Vitargo Professional 1000g 10 

Vitargo żel energetyczny bez kofeiny 45g 30 

Kinesiology tape Nitodenko 17m 20 

Tejpy Eurotape Platinium Mueller 3,81cm x 11,43m 600 

Tear Light Tape Mueller 5cm x 6,9m 150 

Tear Light Tape Mueller 7,5cm x 6,9m 150 

Tejpy Strappal Dream Tape 5cm x 10m 500 

Mueller Tuffner Pre Tape 404 ml 7 

Dynamic Tape® 7,5cmx5m 50 

Dynamic Tape® 5cmx5m 50 

RehabMedic Trainers Tape 3,8 cm x 10m 100 

Tensoplast Sport 6 cm x 2,5 m 30 

Tensoplast Sport 3cm x 2,5 m 30 

Tensoplast Sport 8cm x 2,5 m 10 

BSN Medical - Leukotape P 3,75cm x 13,7m 10 

BSN Medical - Fixomull Stratch pianka samoprzylepna /  6 

podkład 10cm x 10m  

BSN Medical - Leukotape Remover płyn do usuwania kleju 350 ml 3 

Kinesio Tape DreamK 7,5 cm x 5 m 15 

Stadiopasta SportRecord 250 ml 15 

 

TABELA 1 D 

 

NAZWA PRODUKTU Postać/ Opakowanie Ilość 

Swanson Witamina B-12 60 tab. 100 

Swanson Omega 3 120 tab. 40 

Swanson Witamina D3 250 tab. 100 

Witamina D 1000 Swanson 250 kaps 100 

Ulimate 16 probiotyk Swanson 60 kaps 40 

AjiPure BCAA Swanson 90 kaps 60 

Now Foods Ashwagandha 450mg 60 
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Now Foods Magnesium Malate - Jabłczan Magnezu 1000 mg/180 tab. 40 

Now Food Witamina D3 120 tab. 60 

Now Food Witamina C-1000 250 tab. 100 

Now Food Selen 180 tab. 20 

Now Food Cordyceps 90 tab. 60 

Olimp Pure Whey Isolate 95 600g 120 

Olimp Kreatyna Creapure 500g 100 

Olimp Beta Alanine 80 tab. 80 

Olimp Vita-min Multiple Sport 60 tab. 100 

 

 

TABELA 1 E 

 

NAZWA PRODUKTU Postać/ Opakowanie Ilość 

RECO Kinesiology Tape 5cm x 5m 100 

SOMA - Igły do suchego igłowania 0,30x75mm 0,30x60mm 1000 

DB - Igły do akupunktury 0,30x50mm 500 

Velox Top AF 1l - płyn do dezynfekcji 1 litr 2 

AHD 1000 250ml z atomizerem 250ml 4 

Aplikator wieloiglowy Lyapko wałek/mata 3 

Katy 2 sztuki 3 

Piny 10 sztuk 3 

Guma do ćwiczeń Mini Band 1 sztuka 15 

Długa guma do ćwiczeń Super Loop Band 1 sztuka 10 

Thera Band guma do ćwiczeń 1 sztuka 50 

Neutralny krem do masażu Medisport 500 ml 20 

Comfort PF rękawice lateksowe 100 szt. 8 

Zamrażacz w sprayu Medisport 400 ml 30 

Jednorazowy kompres chłodzący Medisport 1 sztuka 15 

Olej do masażu Medisport 500 ml 5 

Balsam pszczeli na otarcia Songbird 20g/50g/100g 2 

Wosk do masażu Songbird 20g/50g/100g 20 

Wosk do technik uwalniania powięziowego - Songbird 20g/50g/100g 10 
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Załącznik Nr 2   

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Ja / My, niżej podpisany / i  

...................................................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz:  

....................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa Wykonawcy) 

Telefon:..................................................................................................................................... 

Mail …………………………………………….............................................................…… 

NIP: ………………………………………………….............................................................. 

REGON:....................................................………………………………………………….. 

 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu oferuję/emy realizację w całości przedmiotowego 

zamówienia za: 

FORMULARZ CENOWY Zamówienie nr …… 

 L.p. Nazwa produktu Ilość 

Cena 

jednostkowa 

bez VAT 

(PLN) 

Wartość 

ogółem  

bez VAT 

(PLN) 

VAT 

 

Wartość ogółem  

z VAT (PLN) 

X Zamówienie  X X X X X 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       
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22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

 

Wartość oferty ogółem z VAT:.................................... złotych.  

Słownie złotych: ………………………………………………………..................................... 

 

Podane powyżej ceny i wartości są ostateczne i nie podlegają zmianie w okresie ważności 

umowy a także zawierają koszty transportu, ubezpieczenia do miejsca dostawy oraz wszelkie 

opłaty celne i podatkowe, a także inne koszty Wykonawcy. 

           

 

...................................., dnia............................................... 

                       .............................................................. 

                                                                                         Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania  

                                                                                          Wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu. 
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 Załącznik Nr 3  

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

 

 

 

Ja / My, niżej podpisany /i 

.................................................................................................................................................... 

 

działając w imieniu i na rzecz: 

.................................................................................................................................... 

(pełna nazwa Wykonawcy) 

 

 

....................................................................................................................................................... 

(adres siedziby Wykonawcy) 

 

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia na dostawę odżywek i suplementów 

diety w ramach realizowanego przez Polski Związek Judo programu oświadczam, że: 

 

1. posiadam uprawnienia do wykonywania działalności zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi, 

2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, 

3. dysponuję potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

 

 

 

 

.........................................., dnia......................... 

 

                                                                                                                  

................................................................... 
                                                                                                             Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania  

Wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu 
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Załącznik Nr 4 

 

 

Polski Związek Judo 

ul. Macedońska 14, 

02 – 761 Warszawa 

 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego na dostawę odżywek i suplementów 

diety w 2021 roku. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia 

My/Ja, niżej podpisani  

 

........................................................................................................................................ 

 

........................................................................................................................................ 

 

działając w imieniu wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia*)  

 

........................................................................................................................................ 

 

........................................................................................................................................ 

 

........................................................................................................................................ 

oświadczamy, iż wyżej wskazany wykonawca (wyżej wskazani wykonawcy*) nie podlega(ją) 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego z powodu okoliczności 

wymienionych w treści ogłoszenia w trakcie realizacji wybranych zadań publicznych przez Polski 

Związek Judo”. 

 

 

 

 

  .............................................................   .............................................................  

                      miejscowość, data                                                                                 podpisy osób upoważnionych  

                                                                                                                             do reprezentowania Wykonawcy (ów) 

 

* niepotrzebne skreślić  
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Załącznik Nr 5 

Wzór umowy  

 

Umowa 

 

zawarta w dniu ………………… 2020 roku w Warszawie pomiędzy: 

 

Polskim Związkiem Judo z siedzibą w Warszawie przy ul. Macedońskiej 14, kod pocztowy 

00 – 001, zarejestrowanym w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych  

i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonym przez 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 

0000117383, REGON: 000866461, NIP 1130409260 

reprezentowanym przez: 

1.………………– Prezesa Zarządu 

2.………………– Wiceprezesa Zarządu 

 

zwanym w treści umowy „KUPUJĄCYM” lub PZJudo 

a 

…. 

 

zwaną w treści umowy „SPRZEDAJĄCYM”,  

 

w konsekwencji przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na podstawie ogłoszenia oraz 

przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 

1145) została zawarta umowa o treści następującej: 

 

§ 1 

1. Sprzedający w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do dostarczenia do PZJudo, 

odżywek i suplementów diety. 

2. Przedmiot Umowy obejmuje dostawę odżywek i suplementów diety zgodnie ze 

specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. 

3. Sprzedający oświadcza, że Przedmioty Zamówienia spełniają wymagania Kupującego i są 

zgodne ze specyfikacją, która stanowiła podstawę przyjętej oferty.  

4. Sprzedający oświadcza, że odżywki i suplementy diety objęte Przedmiotem Umowy są 

wolne od wad prawnych, nie naruszają interesu prawnego osób trzecich, a jeżeli by tak 

było Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich, mogące 

wyniknąć w stosunku do Kupującego.  

5. Sprzedający oświadcza, że odżywki i suplementy diety objęte Przedmiotem Umowy 

spełniają wszystkie normy technologiczne zgodnie z odpowiednim certyfikatem,  

o terminie ważności/przydatności do spożycia nie krótszym niż 12 (dwanaście) miesięcy, 

licząc od daty dostawy, które zostały poddane analizie na zawartość substancji 

zabronionych lub zakazanych, w szczególności anabolicznych, w laboratorium 

akredytowanym przez Światową Agencję Antydopingową (WADA). Akredytacja musi 

być zgodna ze standardami WADA. Odżywki posiadają aktualne raporty z tych analiz. 

6. Sprzedający oświadcza, że produkty stanowiące Przedmiot Umowy są dopuszczone do 

obrotu na terytorium Polski zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie z dnia 25 
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sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia i nie zwierają substancji 

zabronionych zgodnie z Listą Substancji i Metod Zabronionych przez WADA na rok 

2021. 

 

§ 2 

1. Z tytułu wykonania niniejszej Umowy Sprzedającemu przysługuje wynagrodzenie za 

faktycznie sprzedane suplementy diety lub odżywki zgodnie z Ofertą stanowiącą 

załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Cena, o której mowa w ust. 1 zawiera w sobie koszty dostarczenia do wskazanych przez 

PZJudo lokalizacji oraz wszelkie inne koszty Sprzedającego związane realizacją 

Przedmiotu Umowy i zostaje ustalona na czas obowiązywania umowy i nie podlega 

żadnym zmianom w okresie jej obowiązywania z zastrzeżeniem ust. 3. Wynagrodzenie 

Sprzedającego obejmuje w szczególności takie koszty jak, koszty transportu i rozładunku, 

opłat licencyjnych, opłat celnych i podatkowych. 

3. Podatek od towarów i usług VAT naliczany będzie zgodnie z przepisami obowiązującymi 

w dniu jego naliczenia. 

4. Kupujący ma prawo do niezrealizowania pełnej szacunkowej wielkości zamówienia. 

Zakup odżywek i suplementów diety zależeć będzie od potrzeb Kupującego (prawo 

opcji). Sprzedawcy nie przysługuje prawo roszczeń z tytułu niewykorzystania pełnej 

wartości umowy. 

5. Strony zgodnie ustalają, że zakres czynności, podejmowanych przez Sprzedającego  

w celu realizacji Przedmiotu Umowy na rzecz PZJudo, wynikający z niniejszej Umowy 

może być, jeśli zajdzie taka potrzeba, rozszerzony w oparciu o uzgodnienia Stron 

Umowy. Oznaczać to będzie obowiązek sporządzenia aneksu do umowy, określającego 

zakres dodatkowych zakupów odzywek lub suplementów diety lub innych czynności, za 

które PZJudo uzgodni ze Sprzedającym dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.  

 

§ 3  

1. Umowa obowiązuje w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r. 

2. Termin każdorazowej dostawy nie może być dłuższy niż 3 dni robocze, licząc od dnia 

złożenia zamówienia przez Kupującego przekazanego Sprzedawcy za pośrednictwem  

e-maila lub telefonu. Przez dni robocze rozumie się w niniejszej umowie dni od 

poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

3. Za datę dostawy przyjmuje się dzień podpisania przez obie strony bez zastrzeżeń 

protokołu odbioru ilościowego. 

4. Miejsce dostawy jest każdorazowo określane w zamówieniu. 

5. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy ze strony Kupującego jest 

…………. …………………………………………………………… (tel. ………). 

6. Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za realizacje umowy ze strony Sprzedawcy jest 

…………………. (tel. ………). 

7. Kupujący zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostawy w przypadku 

niedotrzymania przez Sprzedawcę terminu, o którym mowa w ust. 2 i do wyznaczenia 

terminu dodatkowego. 
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8. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za dotrzymanie przedstawionych w ofercie 

parametrów jakościowych i ilościowych dostarczonych odżywek i produktów 

dietetycznych. 

9. Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi ze 

Sprzedawcy na Kupującego z chwilą podpisania protokołu odbioru ilościowego. 

 

§ 4 

1. Płatności dokonywane są za każdorazową dostawę po podpisaniu bez zastrzeżeń 

protokołu odbioru ilościowego i jakościowego na podstawie faktury VAT. 

2. Sprzedający ma obowiązek prowadzenia szczegółowej ewidencji dostarczanych odżywek 

i suplementów diety. 

3. Płatność dokonana zostanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury VAT – przelewem na rachunek Sprzedawcy w ……….. nr 

………………….. 

4. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT, duplikatów faktur VAT oraz korekt 

faktur VAT w formie elektronicznej na adres e-mail: pzjudo@pzjudo.pl. Niniejsza zgoda 

może być w każdym czasie wycofana poprzez złożenie oświadczenia przez Kupującego 

w formie pisemnej lub w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail Sprzedającego. 

 

§ 5 

1. Strony ustalają możliwość dochodzenia kar umownych należnych Kupującemu: 

1) w przypadku niedotrzymania terminu dostawy Sprzedający zapłaci karę umowną  

w wysokości 1,5 % wartości zamówienia z podatkiem VAT za każdy dzień 

roboczy opóźnienia; 

2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego z przyczyn 

niezależnych od Kupującego, Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną  

w wysokości 20 % ceny przedstawionej w ofercie z podatkiem VAT, niezależnie 

od kar umownych z tytułu opóźnienia, o których mowa w pkt 1. 

2. W przypadku niedotrzymania terminu płatności Kupujący zapłaci Sprzedającemu odsetki 

ustawowe za każdy dzień zwłoki. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych. 

 

§ 6 

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie Umowy oraz za jakiekolwiek szkody spowodowane wystąpieniem zdarzenia 

Siły Wyższej. 

2. Wystąpienie zdarzenia Siły Wyższej oraz jego wpływ na wykonanie Umowy  

i powstanie szkody muszą być wykazane przez Stronę powołującą się na Siłę Wyższą  

i potwierdzone przez drugą Stronę. 

3. Za Siłę Wyższą uważa się wszystkie zdarzenia zewnętrzne i nagłe, jakich nie dało się 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, którym nie można się było przeciwstawić  

i których skutkom nie można było zapobiec, w szczególności zdarzenia 

epidemiologiczne, w tym COVID-19, działania wojenne, akty terroru, rozruchy, klęski 

żywiołowe, decyzje organów władzy państwowej, decyzje Międzynarodowej Unii Judo 
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lub jakiekolwiek inne zdarzenie losowe. 

4. Ta ze Stron, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu 

działania Siły Wyższej jest zobowiązana powiadomić niezwłocznie drugą ze Stron  

o tym fakcie nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni od zaistnienia takich zdarzeń. Gdy 

działanie Siły Wyższej ustaje, druga ze Stron powinna zostać powiadomiona o tym bez 

zwłoki. Niedopełnienie powyższego wymogu powoduje utratę praw do powoływania się 

na zaistnienie Siły Wyższej. 

5. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez Stronę, która się 

na nie powołuje. 

 

§ 7 

Strony postanawiają, że adresami właściwymi do doręczeń korespondencji są adresy 

wskazane na wstępie umowy. O wszelkich zmianach tych adresów każda ze Stron 

niezwłocznie poinformuje na piśmie pozostałe Strony. Jeżeli Strona nie zawiadomi w ten 

sposób o zmianie adresu, korespondencję wysłaną na poprzedni adres uważa się za skutecznie 

doręczoną. W bieżących kontaktach Strony będą porozumiewać się telefonicznie lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej w szczególności za pośrednictwem adresów mail 

wskazanych w umowie. 

 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

2. Strony postanawiają, że adresami właściwymi do doręczeń korespondencji są adresy 

wskazane na wstępie umowy. O wszelkich zmianach tych adresów każda ze Stron 

niezwłocznie poinformuje na piśmie pozostałe Strony. Jeżeli Strona nie zawiadomi  

w ten sposób o zmianie adresu, korespondencję wysłaną na poprzedni adres uważa się za 

skutecznie doręczoną. 

3. Załącznik do umowy stanowią jej integralną część. 

4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych z niniejszą umową jest sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Kupującego. 

5. Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności do polubownego rozwiązywania 

ewentualnych sporów zaistniałych pomiędzy nimi. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdą przepisy prawa 

cywilnego, w szczególności zaś ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. 

U. z 2019 r., poz. 1145). 

7. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, 

w całości lub części, postanowienie takie lub jego część zostanie w tym zakresie uznane za 

niestanowiące części umowy, a zgodność z prawem, ważność i wykonalność pozostałych 

postanowień umowy pozostaną niezmienione. 

8. W przypadku, gdyby nieważność lub wykonalność postanowienia uniemożliwiała lub 

znacząco utrudniała prawidłową realizację umowy, strony podejmą negocjacje  

w dobrej wierze celem zastąpienia postanowienia nieważnego lub niewykonalnego 

postanowienia odpowiednio ważnym lub wykonalnym. 

9. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 
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Spis załączników:  

Załącznik nr 1 – Szczegółowa specyfikacja odżywek i suplementów diety. 

Załącznik nr 2 – Oferta Sprzedawcy. 

Załącznik nr 3 - Odpis z właściwego rejestru wykonawcy. 

 

 

KUPUJĄCY SPRZEDAJĄCY 

  

 
Projekt wzorcowy mogący ulec zmianie dostosowującej do realizacji zadania określonego w dokumentacji 

przetargowej 
 


