Polski Związek Koszykówki
ul. Erazma Ciołka 12, 01-402 Warszawa
Tel./fax. +48 22 836 38 00,
www.pzkosz.pl, pzkosz@pzkosz.pl
NIP: 527-20-43-457, REGON: 000866604, KRS: 0000033466

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2019 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
„Partner Techniczny programu Młode Asy Parkietów (Szkolne Młodzieżowe
Ośrodki Koszykówki oraz Koszykarskie Ośrodki Sportowego Szkolenia
Młodzieży)”
1.

Zamawiający

Polski Związek Koszykówki
ul. Ciołka 12, 01-402 Warszawa
nr KRS: 0000033466, NIP: 527-20-43-457
2.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
- dostawa sprzętu sportowego do ośrodków SMOK PZKosz oraz KOSSM PZKosz na terenie
Polski, w ilości i o wymaganiach wskazanych w Załączniku nr 2 do Zaproszenia;
- „pakiet sponsoringowy” wraz z określonym modelem współpracy stron w zakresie usług
marketingowych, reklamowych i promocyjnych – dowolna forma prezentacji.
Wyłoniony podmiot otrzyma na wyłączność, tytuł Partnera Technicznego Polskiego Związku
Koszykówki w Programie „Młode Asy Parkietu” (SMOK oraz KOSSM) i będzie miał prawo do
posługiwania się tym tytułem w okresie obowiązywania umowy tj. od dnia jej zawarcia do
dnia 31 grudnia 2021 roku - pod warunkiem zawarcia przez Zamawiającego umowy dot.
utworzenia ośrodków SMOK i KOSSM w latach 2020-2021.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.

Gwarancje: Zamawiający wymaga udzielenia na sprzęt sportowy 24 miesięcznej
gwarancji producenta.

4.

Termin realizacji: w terminie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy – pierwszy rok
(kolejne lata w terminie uzgodnionym w umowie).

5.

Wymagania stawiane oferentom (dostarczenie dokumentów lub opis):
a) gwarancja najwyższej jakości sprzętu (certyfikaty, licencje, etc.);
b) określenie warunków handlowych (warunki dostawy, gwarancji, wymiany, zwrotów,
brandowania towarów, płatności, warunki domówień dokonywanych w ramach umowy;
gwarancja niezmienność ceny i jakości w okresie obowiązywania umowy);
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c) przedstawienie modelu sponsoringowego – świadczenia finansowe, barterowe,
ufundowanie nagród dla uczestników programu;
d) przedstawienie modelu współpracy marketingowej – wzajemna wymiana świadczeń
marketingowych i promocyjnych, ekspozycja marki przy wszystkich akcjach
programowych,.
6.

Wymagania stawiane Wykonawcom:

Przedstawienie referencji potwierdzających należyte wykonanie w okresie ostatnich 2 lat
przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwóch dostaw podobnego typu jak
niniejsze zaproszenie.
7.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny oferty:
7.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami i ich wagami:
• Cena oferty
65% - 65 punktów
• Oferta sponsorska
30% - 30 punktów
• Oferta marketingowa
5% - 5 punktów
7.2. Ocena każdej oferty za kryterium – cena oferty – zostanie obliczona wg wzoru:

gdzie:
i – numer oferty
Pi(C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena z podatkiem VAT (C)";
Cmin - najniższa cena brutto (z podatkiem VAT) spośród wszystkich nieodrzuconych ofert;
Ci - cena brutto oferty „i” (oferty badanej);

7.3 Oceną każdej oferty za kryterium „oferta sponsorska” będzie średnia arytmetyczna
ocena wszystkich członków komisji – P(os).
7.4 Oceną każdej oferty za kryterium „oferta sponsorska” będzie średnia arytmetyczna
ocena wszystkich członków komisji – P(om).
7.5 Ocena końcowa każdej oferty zostanie wyliczona wg wzoru:
Pof=P(c) + P(os) + P(om)
7.6 Jako najkorzystniejsza będzie wybrana oferta, która uzyska największą ilość
punktów.
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8.

Inne istotne postanowienia dotyczące warunków realizacji zamówienia:
8.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 60 dni od dnia złożenia.
8.2 Warunkiem złożenia oferty jest dostarczenie przez wykonawcę Zamawiającemu
próbek oferowanego sprzętu sportowego lub jego zaprezentowanie w siedzibie
Zamawiającego.
8.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę albo do
odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.
8.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zaproszenia bez podania
przyczyny.
8.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranym Wykonawcą
postanowień umowy.
8.6 Z wybranym ostatecznie Wykonawcą zostanie zawarta umowa o treści uzgodnionej
pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
8.7 Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie uregulowana, po
przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji, przelewem w terminie do 30 dni
liczonych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, poprzedzonej
protokolarnym odbiorem zamówienia.
8.8 Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie mają zastosowania przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 z późn. zm.). Zaproszenie do składania ofert sporządzone zostało w celu
wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 3 ust. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
8.9 Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zakupu w
rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Otrzymanie przez Zamawiającego oferty
nie jest równorzędne ze złożeniem przez niego zamówienia i nie stanowi podstawy
do roszczenia sobie prawa ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.
8.10
Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
- treść złożonej oferty nie odpowiada treści zaproszenia, w tym w szczególności
jeżeli oferowany sprzęt nie spełniają wymagań określonych w załączniku nr 2 do
zaproszenia,
- wykonawca odmówi dostarczenia Zamawiającemu próbek oferowanego sprzętu
lub jego zaprezentowania w siedzibie Zamawiającego.

9. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest:
- w zakresie jakości i specyfikacji sprzętu oraz formalnych dotyczących ofert - Maciej
Szelągowski – email: m.szelagowski@pzkosz.pl
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10. Ochrona danych osobowych
10.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
informuj, że Administratorem danych osobowych przekazanych w toku składania ofert jest
Polski Związek Koszykówki z siedzibą w Warszawie przy ulicy Erazma Ciołka 12.
10.2. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych/prawo do usunięcia danych osobowych/ prawo do
przenoszenia danych, chyba że:
- istnieją prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania;
- będzie to niezbędne do ewentualnego ustalenia lub obrony roszczeń lub będzie to
w uzasadnionym interesie Administratora.
10.3. Przysługuje Pani/ Panu:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych / danych osobowych zawodnika
oraz otrzymywania ich kopii;
b) prawo do sprostowania swoich danych;
c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody
przed jej cofnięciem;
10.4. Oświadczenia w zakresie ppkt. a, b i d powinno być przekazane Administratorowi tj.
Polskiemu Związkowi Koszykówki pocztą lub drogą elektroniczną na adres e-mail:
iodo@pzkosz.pl.
10.5. Pani / Pana dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z
Administratorem w zakresie księgowości i doradztwa prawnego, obsługi informatycznej
oraz Ministerstwu Sportu i Turystyki – w celu kontroli prawidłowej realizacji zadań
związanych z dofinansowaniem zadań PZKosz z obszaru wspierania szkolenia
sportowego i współzawodnictwa oraz w celu zapewnienia prawidłowego rozliczenia
tego dofinansowania.
10.6. Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przetwarzane w
sposób zautomatyzowany.
10.7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym minął termin do składania ofert.
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11. Sposób przygotowania i złożenia oferty
Dokumenty niezbędne przy składaniu ofert do niniejszego zaproszenia ofertowego
należy złożyć lub przesłać w oryginale wraz z próbkami sprzętu, do siedziby Polskiego
Związku Koszykówki, ul. E. Ciołka 12, 01-402 Warszawa, w terminie do dnia 24.05.2019 r.
do godz. 15:00. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty:
Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna sprzętu sportowego wraz z cenami
Dokument z pozycji 5.a, 5.b, 5.c, 5.d oraz 6 niniejszego zaproszenia

12. Warunki rozpatrywania ofert
Pod uwagę brane będą tylko oferty, które zawierać będą komplet dokumentów, czyli
wskazane w punkcie 5 oraz 6 zaproszenia oraz załączniki nr 1 i 2. Przy braku któregokolwiek z
dokumentów oferta nie będzie brana pod uwagę.
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Załącznik nr 1. Wzór formularza ofertowego:
WYKONAWCA:
……………………………………………..

ZAMAWIAJĄCY:
Polski Związek Koszykówki
ul. Ciołka 12
01-402 Warszawa

……………………………………………..
(Nazwa i adres Wykonawcy
……………………………………………..
(telefon, faks i numer NIP)
Działając w imieniu wymienionego powyżej Wykonawcy oferuję(emy) realizację na rzecz
Zamawiającego realizacje zamówienia na dostawę sprzętu sportowego określonego w
załączniku nr 2 do zaproszenia,
oświadczam(y), że:
1) akceptuję(emy) w pełni i bez zastrzeżeń postanowienia niniejszego zaproszenia do
składania ofert, wszelkich wyjaśnień oraz modyfikacji tego zaproszenia do składania
ofert,
2) gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią niniejszego
zaproszenia do składania ofert, wszelkich wyjaśnień oraz modyfikacji tego zaproszenia do
składania ofert,
3) cena oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi brutto (wraz z po podatkiem
VAT):
dostawa ubiorów i sprzętu sportowego, ........................................ PLN (polskich złotych)
(słownie:.................................................................................................................................
....................../100 groszy).
Szczegółowa kalkulacja wskazanej powyżej ceny przedstawiona została w załączniku nr 1 do
zaproszenia.

4) zamówienie wykonam(my) w terminie określonym przez Zamawiającego w niniejszym
zaproszeniu do składania ofert,
5) akceptuję(emy) termin związania ofertą wymagany w niniejszym zaproszeniu do
składania ofert,
6) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę o treści
uzgodnionej z Zamawiającym zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie
zostaną wskazane przez Zamawiającego,
7) WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego zaproszenia do składania ofert należy
kierować na poniższy adres:
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Imię i nazwisko:______________________________________________________________
Nazwa Wykonawcy: __________________________________________________________
________________________________________________________
Adres: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Telefon: ____________
Adres email: _________________________
Faks:_____________

........................................................................................................
(data, miejscowość, podpis(y)

