
 

 

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert 

Przedmiot: zakup i dostawa zestawów sportowych na potrzeby programu Lekkoatletyka dla każdego! 

 
W imieniu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „PZLA”), zwracam się z prośbą               
o przedstawienie oferty produkcji i dystrybucji zestawów sportowych na potrzeby realizacji programu 
Lekkoatletyka dla każdego! zgodnie z poniższymi informacjami. 
Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać do Polskiego Związku Lekkiej Atletyki do 12 października 2018 roku na 
adres Paweł Olszański - Sekretarz Generalny PZLA, ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa, z dopiskiem oferta sprzęt 
Lekkoatletyka dla każdego! 
 
I. Opis przedmiotu postępowania konkursowego – dotyczy sprzętu dla dzieci  klas I-III SP 
 
Zestawy sportowe mają być wykorzystywane przez PZLA w ramach programu Lekkoatletyka dla każdego!, którego 
celem jest upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży. 
 

1. Przedmiotem zamówienia są zestawy sportowe oraz ich dystrybucja zgodnie z poniższą specyfikacją  
2. PZLA planuje zakup do 100 kompletów sprzętu LDK! 
3. Ostateczna ilość zestawów zostanie podana po ogłoszeniu wyników zapytania. 
4. Termin dostawy do lokalizacji i rozliczenia musi nastąpić do 10 grudnia 2018r. 
5. Dostawca zapewni pełną i kompleksową obsługę transportu sprzętu wraz z zebraniem protokołów 

odbiorów do wskazanych przez PZLA lokalizacji (od 16 do maksymalnie 46 lokalizacji). 
 

Specyfikacja zestawu sprzętu LDK! 
 

Sprzęt KIDS SP LDK 2018  

1. Płotek miękki 
Płotek lekkoatletyczny składany dla dzieci, wykonany z miękkiej pianki EVA o gramaturze 70kg/m3, grubość 20mm, 

regulacja wysokości poprzeczki, składany, wykonany z 4 elementów, wymiary: 67,5cm x 54cm x 21cm, z dwoma 
otworami umożliwiającymi mocowanie do podłoża. Nadruk logo programu LDK! na płotku 

8 

2. Tyczki slalomowe Tyczka slalomowa o długości 100 - 120cm, z gumową podstawą, tyczka z zatyczkami 8 

3. Podstawa Podstawa gumowa z otworami z możliwością mocowania do podłoża 8 

4. Mata krzyżakowa 
Miękka mata wykonana z 5 kwadratów o boku 46 – 48 cm Grubość min. 1cm Każdy panel z nadrukowanym numerem 

0-4, Wypełnienie pianka PE, obszyta materiałem PVC. Dodatkowy atut spód antypoślizgowy. 
2 

5. Drabinka 
Drabinka sprawnościowa koordynacyjna - drabinka o długości min.  8m, +/- 0,5m, o szerokości szczebli minimum 45cm 

+/- 4cm, składająca się z dwóch taśm i umieszczonych na niej min. 10 - 13 szczebli. Zapakowana w pokrowiec. 
Dodatkowy atut antypoślizgowa. 

2 

6. Vortex 
Wykonany z miękkiego materiału, solidne estetyczne wykonanie, zamontowane gwizdki wydające dźwięk w czasie 

lotu, długość 32cm, waga: 130g; konstrukcja solidna, elementy nie rozpadają się podczas upadku. 
2 

7. 
Oszczep 

piankowy 
Wykonany z miękkiego materiału, solidne i estetyczne wykonanie, długość około 70 – 80 cm. Wykonany z pianki PE. 

Grot stanowi jeden element z korpusem. Posiada stateczniki poprawiające tor lotu, waga około 45-50g. 
2 

8. Turbo oszczep 
Wykonany z solidnego materiału, estetyczne wykonanie. Posiada stateczniki poprawiające tor lotu, waga ok 300g. 
Zakończony gumowym grotem / plastikowym grotem lub możliwością zmiany grotów z plastikowego na gumowy. 

2 

9. 
Piłka lekarska 

miękka 
Wykonana z miękkiego materiału syntetycznego, o wadze 1kg-1,5kg, odbijająca się 2 

10. Torba 
Torba wykonana z poliestru, posiada kółka i uchwyt, wzmocnione dno, wewnętrzne klamry. Zapinana. Jest możliwość 

zaoferowania osobnej torby na płotki. Torba główna powinna być oznakowana logiem LDK! 
1 

11. Szpilki - śledzie Do mocowania płotków, podstaw pod tyczki oraz taśm rolowanych 20m i 50m. 30 

12. Kamizelki 
Kamizelki - znaczniki, wykonane z poliestru, obszyte lamówką, z nadrukiem logo Lekkoatletyka dla każdego! 24 sztuki 

rozmiar S, 24 sztuki rozmiar M, 6 kolorów 
48 



 

 

 
 
II Wykonawca musi spełniać następujące warunki: 
Do ofert należy dołączyć ogólne informacje o firmie wraz z kopiami wszelkich wymaganych zezwoleń na 
prowadzenie tego typu działalności oraz minimum 2 referencji z wykonanych projektów. 
 
O udzielenie zamówienia 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 
3. Dysponują potencjałem technicznym i zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 
III Wykaz oświadczeń, dokumentów i informacji jakie mają dostarczyć Wykonawcy 
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach                                     
i oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż 
w/w warunki Wykonawca spełnił. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym  
 
Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, a także niżej wymienione dokumenty: 
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wg wzoru, który stanowi załącznik nr 1) wraz ze stosownym 
pełnomocnictwem w przypadku, gdy umocowanie osoby podpisującej nie wynika bezpośrednio ze złożonego w 
ofercie odpisu, o którym mowa w pkt 2 poniżej, 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert wraz z oświadczeniem, że dane zawarte w odpisie są aktualne i nie uległy 
zmianie, 
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z 
opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
 
IV. Oferty dotyczące kompletów sprzętów będą oceniane w oparciu o następujące kryteria: 
a. Cena brutto za komplet – waga 80 punktów 
b. Doświadczenie oferenta w realizacji podobnych projektów – waga 5 punktów 
c. Czas realizacji zamówienia – waga 5 punktów 
d. Okres gwarancji - waga 10 punktów 
 
V. Opis sposobu obliczenia ceny: 



 

 

1. Wykonawca poda cenę w sposób określony w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do 
niniejszego Zapytania. 
2. Wszystkie wartości mają być podane w złotych polskich brutto. Cena zamówienia ma być wyrażona za pomocą 
cyfry i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
3. Cena zawarta w ofercie ma zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia. 
4. Ofertę należy złożyć w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności do siedziby PZLA ul. 
Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa do dnia 12 października 2018r. roku do godziny 12.00. Dla ofert przesłanych 
pocztą decyduje data stempla pocztowego. 
5. Oferta złożona w formie pisemnej powinna być opisana w następujący sposób: „Oferta - zakup i dostawa 
zestawów sportowych i dodatkowych elementów na potrzeby programu Lekkoatletyka dla każdego! 
6. Oferta powinna być podpisana przez umocowanych prawnie przedstawicieli wykonawcy, upoważnionych do 
podejmowania zobowiązań w jego imieniu, zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie 
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub z udzielonym pełnomocnictwem. 
7. Wykonawca związany będzie ofertą nie krócej niż do 31 grudnia 2018. 
8. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem ofertowym należy kierować do PZLA , każda ze stron 
na wniosek drugiej strony niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania lub dostarczenia w formie pisemnej do 
siedziby PZLA ul. Mysłowicka 4, 01 – 612 Warszawa. 
9. PZLA zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji po otwarciu ofert. W przypadku negocjacji oferenci 
zostaną poinformowani o ich terminie. 
10. PZLA zastrzega możliwość dokonania zmian warunków zawartych w niniejszym zaproszeniu do składania 
ofert. 
11. Po zapoznaniu się z treścią oferty PZLA może zwrócić się do wykonawcy o uzupełnienie dostarczonej 
dokumentacji lub wyjaśnienie poszczególnych kwestii. 
12.. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
13. Przed upływem terminu do składania ofert, Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. Ofertę odrzuca się, 
jeżeli: 
a) jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym lub dokumentacji postępowania; 
b) oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu postępowania zakupowego; 
c) zawiera oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe, na poprawienie których wykonawca nie wyraził zgody. 
14. PZLA może unieważnić prowadzone postępowanie zakupowe na każdym jego etapie bez podawania przyczyn. 
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania. 
15. Wykonawcy składający ofertę wspólnie ponoszą odpowiedzialność solidarną. 
16. W przypadku wyboru oferty wykonawcy, jest on zobowiązany do zawarcia umowy zawierającej m.in. istotne 
postanowienia umowne np. kary umowne. Doprecyzowanie warunków dotyczących kar umownych nastąpi w 
ramach właściwej umowy 
 

Sebastian Chmara 
 

 
Koordynator główny programu Lekkoatletyka dla każdego! 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy 

_________________________ 
(miejscowość, data) 

_______________________ 
(pieczęć oferenta) 

 
Polski Związek Lekkiej Atletyki 

ul. Mysłowicka 4 
01-612 Warszawa 

 
OFERTA 

 
Na zakup i dostawę zestawów sportowych na potrzeby programu Lekkoatletyka dla każdego! 
 
Dane dotyczące oferenta: 
Nazwa firmy: 
Adres firmy: 
NIP:  
Nr telefonu: 
Imię i nazwisko osoby do kontaktu: 
Nr telefonu: 
 
Za 1 komplet sprzętu oferujemy kwotę: 
netto: __________________________________zł (słownie ________________________ zł), 
brutto: _________________________________zł (słownie _________________________zł), 
w tym podatek VAT w wysokości: ___________________% tj. _______________________zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2. Oświadczenie 

 
O Ś W I A D C Z E N I E 

 
Oświadczamy, że oferowana cena za każdy komplet zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia. 
 
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 
 
Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
 
Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 
 

ZLECENIOBIORCA 
____________________________ 

 


