
Warszawa, dnia 13 października 2021 roku 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT 

 

Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawu sportowego 

 

Polski Związek Lekkiej Atletyki informuje o rozpoczęciu zbierania ofert na zakup Sprzętu 

Sportowego Szczegóły zamówieniu znajdują się w załączniku nr 1.  

  

Przy wyborze oferenta będzie decydować : 

• Cena zakupu 

• Jakość sprzętu  

• Gwarancja na sprzęt  

• Termin realizacji zamówienia 
 

Dla sprzętu profesjonalnego wymagany jest Certyfikat IAAF / Certyfikat IWF, dla pozostałych 

produktów Deklaracja zgodności producenta oraz Karta techniczna w języku polskim. 

 

Negocjacje ceny nie będą prowadzone. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w 

tym koszt dostawy sprzętu na terenie Polski oraz podatek od towarów i usług (VAT). Cena ma być 

wyrażona w polskich złotych (PLN).  

 

Oferta powinna zostać złożona zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do 

niniejszego pisma. Do oferty należy dołączyć: 

 

1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert; 

2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że 

Wykonawca 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; 

3. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub KRUS, potwierdzające, 

że Wykonawca 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. 

 

Ofertę należy przesłać do PZLA do dnia 29 października 2021 roku, do godz.14.00 w jeden z 

następujących sposobów: 

 

1. do siedziby PZLA, tj. Polski Związek Lekkiej Atletyki, ul. Mysłowicka 4, 01-612 

Warszawa; 

2. na adres e-mail: marek.poslajko@pzla.pl (scan); 


