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Zapytanie o cenę
Nr 1/2020
Warszawa, 5 marca 2020
Nazwa oraz adres korespondencyjny zamawiającego
Polski Związek Badmintona
(Adres korespondencyjny)
ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 2
01—943 Warszawa
Adres rejestracji
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa
NIP: 113-03-54-760
www.pzbad.pl, tel.: 22 412 10 31
Zamawiający nie jest płatnikiem VAT.

Preambuła
W związku z podjętą uchwałą zarządu Polskiego Związku Badmintona z siedzibą w Warszawie
numer 309/2020/XIII z dnia 5 marca 2020 formułuje się następujące zapytanie ofertowe.
I.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawcy sprzętu sportowego dla Polskiego Związku
Badmintona w roku 2020. Zamawiający przygotował wykazy ww artykułów dla których
Oferent powinien podać jednostkowe ceny brutto dla wskazanej ilości (po ew. upustach).
Prosimy również o zamieszczenie w składanej ofercie informacji dotyczących dostępności
towaru, warunków dostawy towaru w tym koszty transportu, czas dostawy oraz dodatkowych
informacji mogących mieć znacznie przy ocenie oferty.
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II.

Sposób zamówienia

1. Stosownie do treści art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. Z 2013 r. poz 907, z późn. Zm.) zamawiający udziela zamówienia w
trybie zapytania o cenę.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
III.

Termin realizacji zamówienia

Ustala się możliwość realizacji zamówienia w transzach. Dokładne wielkości transz będą
ustalane każdorazowo z wykonawcą zamówienia.
IV.

Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
2. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu/formularzach załączonych do
niniejszego zapytania.
3. Oferta powinna:
➢ być opatrzona pieczątką firmową,
➢ posiadać datę sporządzenia,
➢ zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
➢ być podpisana czytelnie przez Oferenta.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
V.

Miejsce oraz termin składania
1. Oferta) powinna być przesłana za pośrednictwem:
➢ poczty elektronicznej na adres sekretariat@pzbad.pl lub
➢ poczty tradycyjnej na adres korespondencyjny Zamawiającego lub
➢ dostarczona osobiście do siedziby Zamawiającego (zgodnie z adresem
korespondencyjnym)
2. Oferta powinna zostać złożona do godziny 15.00 dnia 12.03.2020. Oferta złożona
po terminie wskazanym powyżej pozostanie nierozpatrzona.
3. Przed upływem terminu wskazanego w ustępie V, pkt 2 Zamawiający może
wycofać ofertę.
4. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę

VI.

Warunki płatności:

Przelewem na rachunek Oferenta, do 21 dni od daty wystawienia rachunku lub
faktury VAT

-2-

POLSKI ZWIĄZEK BADMINTONA
POLISH BADMINTON ASSOCIATION

Sponsor Strategiczny
Polskiego Związku Badmintona

VII.

Ocena ofert:
1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w dniu 12.03.2020 o godzinie 16:00,
natomiast wyniki oraz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie
ogłoszona na stronie internetowej PZBad (www.pzbad.pl) w dniu 13 marca 2020
(jeśli nie powstaną przesłanki, o których mowa w ustępie VII; pkt. 2)
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
3. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie parametrów wskazanych
w ustępie I.

VIII.

Pozostałe informacje:

1. Informacji na temat postępowania ofertowego udziela: Michał Langer (22 595 24
44)
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału wykonawcy w postępowaniu.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
IX.

Załączniki

➢ Załącznik 1 - formularz ofertowy – sprzęt sportowy

W imieniu Polskiego Związku Badmintona
Michał Langer
Sekretarz Generalny PZBad
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Załącznik 1
Formularz ofertowy – sprzęt sportowy
_________________, dnia _____________

DANE OFERENTA:
Nazwa: _________________,
Adres: __________________,
NIP: ____________________,
Osoba do kontaktu: ___________,
Numer telefonu: ______________.
Ja, niżej podpisany _______________________, działając w imieniu i na rzecz ____________
w odpowiedzi na przesłane zapytanie ofertowe z dnia __________, dotyczące ____________,
składam następującą ofertę.
Oświadczenie Oferenta:
1. Zobowiązuję się do wykonania całości zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym
2. Zobowiązuje się do dostarczenia niezbędnej dokumentacji dotyczącej realizacji
przedmiotu Zapytania Ofertowego
3. Zapoznałem się z warunkami Zapytania Ofertowego i nie mam żadnych uwag/
zastrzeżeń/ zapytań.
Ponadto, informuję że (informacje dodatkowe mogące mieć znaczenie przy ocenie ofert
wskazane w ustępie I Zapytania Ofertowego …………………………………………………..…………………………
……………………………………...…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Lp.

Nazwa suplementu diety, odżywki itp.

1.

Lotki piórowe do gry w Badmintona najwyższej
klasy

2.

Koszulki poliestrowe do gry w Badmintona,
sportowe damskie / męskie w różnych
rozmiarach

3.

Spodenki poliestrowe do gry w Badmintona
sportowe damskie/męskie w różnych
rozmiarach

4

Skarpety sportowe damskie / męskie (do gry w
Badmintona)

5

Frotki (opaska na nadgarstek)

6

Dresy sportowe damskie/męskie w różnych
rozmiarach

Cena jednostkowa
brutto

Dodatkowe warunki oferty mające wpływ na cenę jednostkową.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………

Data i podpis składającego ofertę
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