
Warszawa, 3 grudnia 2020 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Polski Związek Judo (dalej Zamawiający) z siedzibą w Warszawie, ul. Macedońska 14, 

od pocztowy 02 – 761 Warszawa, zarejestrowany 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, 

zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn. dostawa sprzętu sportowego dla kadry 

narodowej juniorów młodszych. 

 

Zamawiający określa następujące warunki realizacji zamówienia: 

1) Wykaz sprzętu i zamawiane ilości zostały określone w specyfikacji stanowiącej 

załączniki nr 1 do niniejszego zapytania.  

2) Wybrany Wykonawca ma obowiązek wymiany rozmiarów lub ich łączenia (np. większa 

bluza mniejsze spodnie). 

3) Wykonawcy powinni w ofercie podać cenę jednostkową za każdy produkt oraz cenę 

łączną za wszystkie produkty. Zaproponowana cena łączna będzie zawierała wszelkie 

koszty związane z przedmiotem zamówienia w tym również z tytułu dostawy (koszty 

dostawy należy podać osobno). 

4) Zaoferowana cena powinna być podana w kwocie brutto w tym podatek VAT. 

5) Dostawa kompletnego sprzętu sportowego dla Zamawiającego nastąpi nie później niż  

29 grudnia 2020 r. W ofercie należy uwzględnić koszt dostawy loco Warszawa. Termin, 

miejsce i warunki dostawy Zamawiający uzgodni z wybranym Wykonawcą.  

O udzielenie zlecenia 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 (niezbędne przedstawienie odpowiednich 

rekomendacji bądź dowodów poświadczających). 

3) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

Z postępowania o udzielenie zlecenia wyklucza się: 



1) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 

ogłoszono,  

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. 

2) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

3) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące 

mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 

4) Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów: 

1) Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia potwierdzające spełnienie określonych 

warunków sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 i 3 do Zapytania. 

2) Dokumenty potwierdzające niezbędną wiedzę i doświadczenie (rekomendacje bądź 

dowody poświadczające). 

3) Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania 

Wykonawcy. 

4) 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. 

5) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 20 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W toku badania i oceny 

ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny. 

Oferent składający ofertę winien przedstawić szczegółową specyfikację 

proponowanego produktu oraz harmonogram dostawy. Brak w ofercie jakiegokolwiek 

elementu wskazanego w niniejszym ogłoszeniu może być podstawą do jej odrzucenia z 

przyczyn formalnych. 



Oferty cenowe powinny być sporządzone zgodnie z zał. Nr 1 z zaznaczeniem 

proponowanych warunków dostawy , prosimy przesłać na adres Zamawiającego, lub przesłać 

pocztą elektroniczną na adres adres e-mail: pzjudo@pzjudo.pl lub złożyć bezpośrednio w 

siedzibie Zamawiającego najpóźniej do dnia 8.12. 2020 r. do godz. 12:00 (liczy się data 

doręczenia do siedziby Zamawiającego). 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Związku lub prosimy 

kierować na adres e-mail: pzjudo@pzjudo.pl bądź pod nr tel. +48 530 463 828. O wyborze 

najkorzystniejszej ofert Zamawiający zawiadomi drogą mailową podmioty, które przesłały 

oferty.  

Z oferentem, który zaproponuje odpowiednio najkorzystniejsze warunki zostanie podpisana 

umowa. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury zapytania ofertowego 

bez podania przyczyny jak również może unieważnić postępowanie na każdym jego etapie bez 

podawania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy tylko z wybranym Wykonawcą. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie. 

Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń 

względem Polskiego Związku Judo z tytułu przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie. 

Każdy oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 

może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 

ponownej oceny. Do niniejszego postępowania, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo Zamówień Publicznych przepisy w/w ustawy nie mają zastosowania. 
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