
Warszawa, 07 września 2021 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

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

zamówienia pn. dostawa 144 szt. piłek gimnastycznych (tzw. piłek szwajcarskich) zgodnie z 

podaną poniżej specyfikacją i warunkami dostawy.  

 

Specyfikacja produktu: 

•  produkt: wykonana z wysokiej jakości tworzywa PVC   

•  średnica – 65 cm 

•  wytrzymałość/udźwig – 350 kg  

•  system Anti – Burst  

•  kolor – do uzgodnienia   

•  wymagane certyfikaty jakości i bezpieczeństwa TUV, CE, GS  

• gwarancja 2 lata 

 

Ilość zamawianych piłek:  144 szt.  

 

Warunki dostawy: 

 

1. Oczekiwany termin dostawy – do 30.09.2021 (zapłata faktury po dostawie). Termin 

dostawy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą.    

2. Miejsce dostawy – loco Warszawa ul. Macedońska 14 (– siedziba Zamawiającego).. 

3. Sposób dostawy/transport – organizacja transportu do wskazanego przez 

Zamawiającego miejsca leży po stronie Wykonawcy. Wszelkie koszty dostawy 

powinny być wliczone w cenę zakupu piłek.  

 

Warunki składania ofert: 
 

1. Uprzejmie prosimy o podanie w ofercie: 

- dane oferenta – nazwa firmy, adres, numer rejestru KRS lub nazwa i numer innego 

rejestru firmy  

- ceny jednej piłki oraz ceny łącznej za całość dostawy (144 piłki) + koszty dostawy, 

zaoferowana cena powinna być podana w kwocie brutto z VAT 

- warunki zapłaty 

- warunki dostawy (termin) 

- warunki gwarancji.  

2.   Uprzejmie prosimy o przedstawienie oferty w terminie do 20.09.2021  do godziny 

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

siedzibie Zamawiającego. 

 

 

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 

mailto:pzjudo@pzjudo.pl


Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny. 

 

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. 

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. 

 

 


