
ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zabezpieczenie medyczne Pucharu Europy w Judo  

w dniach 29.02.2020 – 01.03.2020 w hali Arena Ursynów w Warszawie. 
 

 Polski Związek Judo, zwany dalej Zamawiającym, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: 
zabezpieczenia medycznego sportowej – Puchar Europy w Judo. 
  
I. Składający zapytanie 
Polski Związek Judo 
ul. Macedońska 14 
02-761 Warszawa 
NIP 113 04 09 260 
  
II. Opis przedmiotu zamówienia 
 Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa zabezpieczenia medycznego  
imprezy masowej Pucharu Europy w Judo  w Warszawie (kategoria wiekowa seniorzy – kobiety i 
mężczyźni). 
Standard zabezpieczenia – 1 zespół wyjazdowy S (karetka) specjalistyczny w składzie: lekarz i 2 
ratowników medycznych + 1 zespół wyjazdowy P (karetka) podstawowy w składzie 3 ratowników 
medycznych.  
Przewidywana liczba uczestników imprezy – 500 zawodniczek i zawodników, do 300 kibiców. 
  
III. Termin i miejsce wykonania zamówienia 
Czas zabezpieczenia: 29.02.2020 – 01.03.2020 r. 
Program: 
29.02.2020 – w godz. 9.30 – 18.30  
01.03.2020 -  w godz. 9.30 – 18.30 
Miejsce zabezpieczenia: Hala sportowa Arena Ursynów ul. Pileckiego 122 w Warszawie 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany podanych godzin zabezpieczenia medycznego 
imprezy. 
 
IV. Kryteria oceny ofert 
Cena - 90%. 
Doświadczenie w zabezpieczeniu międzynarodowych zawodów judo, w szczególności rangi 
Mistrzostw Europy lub Pucharów Europy – 10% 
 
V. Miejsce, sposób i termin składania ofert: 
1. Oferta powinna zostać złożona: 
- bezpośrednio do siedziby  Zamawiającego   z dopiskiem: Puchar Europy 2020, na adres Polski 
Związek Judo ul. Macedońska 14 , 02- 761 Warszawa, 
- pocztą elektroniczną na adres: pzjudo@pzjudo.pl  
do dnia 13 lutego 2020 roku do godziny 14.00. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 15.00. O wyniku 
postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty Oferenci zostaną poinformowani mailowo na adres 
poczty elektronicznej podany w ofercie. 
2. Sposób komunikowania się Oferentów z Zamawiającym: 
- elektronicznie   - pytania należy kierować na adres: pzjudo@pzjudo.pl   
3. Oferta powinna zawierać: 
- stawki godzinowe brutto za pracę zespołu wyjazdowego S i zespołu P (osobno dla każdego zespołu) 
oraz stawkę za ewentualne godziny dodatkowe powyżej zakładanego w niniejszym ogłoszeniu limitu.  
4. Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
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6. Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Generalny – p. Arkadiusz Bęcek drogą 
mailową:  a.becek@pzjudo.pl lub telefonicznie 530 463 828  
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. 
 
VI. W niniejszym postępowaniu mogą uczestniczyć podmioty, które dysponują własnymi karetkami S i 
P oraz posiadają doświadczenie w zabezpieczeniu medycznym międzynarodowych zawodów judo, w 
szczególności zawodów rangi Pucharów Europy lub Mistrzostw Europy. Oferenci dokumentują 
doświadczenie poprzez złożenie oświadczenia w załączniku 1. Kryterium doświadczenia będzie 
oceniane wg. zasady 2 punkty za każdą wymienioną imprezę od 1- 5 (maksimum 10 punktów).  
Wymaganie dodatkowe – lekarz musi porozumiewać się w języku angielskim. 
 
 VII. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Oferta zostanie sporządzona na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 (poniżej) 
2. Ofertę sporządza się w języku polskim. 

VIII.  Termin związania ofertą 
Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert. 
 
Postanowienia końcowe: 
1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do unieważnienia 
konkursu ofert bez podania przyczyny. , 
2. Zamawiający może prowadzić negocjacje ceny  ze wszystkimi lub wybranymi z Wykonawcami. 
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