Warszawa, dnia 1 września 2021 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
– DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na dostawę
do Siatkarskich Ośrodków Szkolnych (SOS)
sprzętu sportowego do uprawiania siatkówki – piłki do gry
w ramach
„Ogólnopolskiego projektu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo”
Projekt realizowany jest w ramach umowy zawartej przez Polski Związek Piłki Siatkowej
z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
INFORMACJE OGÓLNE
I.

Informacja o Zamawiającym
1.
2.
3.
4.

Zamawiającym jest Polski Związek Piłki Siatkowej z siedzibą w Warszawie,
adres: 02-801 Warszawa, ul. Puławska 383, zwany dalej Zamawiającym.
Telefon: 22 4628220.
Faks: 22 4628249.
Postępowanie prowadzone jest w trybie określonym w Regulaminie udzielania
zamówień niepublicznych w trakcie realizacji wybranych zadań publicznych
przez Polski Związek Piłki Siatkowej, zwanym dalej Regulaminem.
Oferty częściowe, wariantowe

II.
1.
2.
3.
4.

Wykonawca winien zapoznać się z niniejszym ogłoszeniem zwanym dalej
Ogłoszeniem, przed przystąpieniem do sporządzenia oferty.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia zakresu lub
ilości zamawianego sprzętu sportowego według własnego uznania.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

III.
1.
2.

Informacje udzielane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach
od 9.00 do 16.00.
Osoby uprawnione do udzielania wyjaśnień: Jarosław Karasiński email:
jkarasinski@pzps.pl
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IV.

Informacje dodatkowe
1.

2.
3.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: SS22021. Wskazane jest, by Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym
powoływali się na ten znak.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Ogłoszeniu zastosowanie ma
Regulamin oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMINY WYKONANIA

I.

Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Siatkarskich Ośrodków Szkolnych (SOS) na
terenie całego kraju sprzętu treningowego do uprawiania siatkówki- piłek do gry. Do
jednego ośrodka zostanie dostarczony jeden kompletny zestaw sprzętu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określone są w załączniku Nr 1 do
Ogłoszenia. Miejsca dostaw zostaną podane wykonawcy do umowy.

II. Termin wykonania zamówienia: nie później niż 30 listopada 2021 r. (dzień realizacji
dostaw sprzętu do każdej ze szkół).
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, DOKUMENTY WYMAGANE
OD WYKONAWCY ORAZ OFERTA
I.

Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
c. dysponują własnym potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
d. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
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II.

Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów
1. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków
określonych w Regulaminie sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 i 4
do Ogłoszenia
2. Forma dokumentów
a. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału
lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną
do reprezentowania Wykonawcy.
b. 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.
3. Wymogi formalne oferty
1. Oferta musi spełniać następujące wymogi:
a) treść oferty musi odpowiadać treści Ogłoszenia i musi zostać sporządzona
wg formularza stanowiącego załącznik Nr 2 do Ogłoszenia,
b) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej,
2. Zaleca się, aby:
a) każda strona oferty była parafowana przez osobę podpisującą ofertę,
b) wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były ponumerowane
oraz połączone w sposób trwały,
c) materiały, o których mowa w pkt c) ust. 1 były wyraźnie oznaczone
i oddzielone od oferty,
d) osoba podpisująca ofertę opatrzyła swój podpis pieczątką imienną.
3. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć
zastrzeżone informacje. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających
zastrzeżone informacje.
Nie podlegają zastrzeżeniu informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres
Wykonawcy, cenę oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji
i warunki płatności.
4. Opakowanie oferty
a) Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób
gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
3

b) Koperta powinna być oznaczona nazwą i siedzibą Wykonawcy, zaadresowana
na adres Zamawiającego oraz zawierać jednoznaczny opis Przetarg SS2-2021 –
nie otwierać.
INFORMACJE O MIEJSCU ORAZ TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
I. Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod adresem wskazanym wyżej
w sekretariacie do dnia 14 września 2021 r. do godziny 12:30.
2. Każda złożona oferta otrzyma numer, zgodnie z kolejnością wpływu ofert.
3. Oferty złożone po terminie zostaną bez otwierania niezwłocznie zwrócone
Wykonawcy.
II. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pod adresem wskazanym wyżej na
parterze w sali konferencyjnej w dniu 14 września 2021 r. o godzinie 13:00. Otwarcie
ofert jest jawne.
III. Termin związania ofertą
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
IV. Zmiana i wycofanie oferty
1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przed upływem wyznaczonego
terminu składania ofert.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone
w sposób i formie przewidzianych w niniejszym Ogłoszeniu dla złożenia oferty,
z zastrzeżeniem, że koperta będzie zawierała dodatkowe oznaczenie
„zmiana/wycofanie” i zostanie podany numer wpływu oferty, o którym mowa
w podrozdziale I pkt 3 niniejszego Rozdziału.
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3.
KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT
I.

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

II.

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.

III.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Wykonawca określa cenę jednostkową oraz za całość przedmiotu zamówienia poprzez
wskazanie w ofercie ceny netto i ceny brutto zgodnie z formularzem cenowym..
2. Stawka podatku VAT jest określona zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług.
3. Wykonawca poda cenę w sposób określony w formularzu stanowiącym załącznik Nr 2
do niniejszego Ogłoszenia.
4. Wszystkie wartości mają być podane w złotych polskich.
5. Cena zawarta w ofercie ma zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane
z realizacją zamówienia.
FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
której wzór stanowi załącznik nr 5 do Ogłoszenia, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej
oceny.
2. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym jego etapie bez podawania
przyczyn.
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