Warszawa, dnia 11.09.2019 r.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
1.

Zamawiający

Polski Związek Orientacji Sportowej
Al. Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa
nr KRS: 0000162819, NIP: 526-16-67-131
2.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do orientacji precyzyjnej, w ilości oraz o parametrach
i wyposażeniu nie gorszym niż wskazane w załączniku nr 1 i 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych.
3.

Zamawiający wymaga udzielenia na sprzęt sportowy 24 miesięczna gwarancja producenta.

4.

Termin realizacji: w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy

5.

Wymagania stawiane Wykonawcom – brak wymagań

6.

Kryterium wyboru oferty – najniższa cena

7.

Inne istotne postanowienia dotyczące warunków realizacji zamówienia
1) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od dnia złożenia.
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesyłania dodatkowych pytań do złożonych ofert
oraz wezwania wykonawców do uzupełnienia złożonych ofert.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę albo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranym Wykonawcą postanowień
umowy.
5) Z wybranym ostatecznie Wykonawcą zostanie zawarta umowa o treści uzgodnionej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
6) 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 protokólarnym odbiorem zamówienia.

7) 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) Wykonawca wystawi fakturę na Polski Związek Orientacji Sportowej
9) 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.
10) Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
treść złożonej oferty nie odpowiada treści zaproszenia,
cena złożonej oferty będzie przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
11) Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest: Pan Krzysztof Kołakowski,
tel. 22 625 56 91, email: biuro@orienteering.org.pl

8. Ochrona danych osobowych
a) 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 Orientacji
Sportowej z siedzibą w Warszawie al. Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa.
b) 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.
c) Przysługuje Pani/ Panu:
- dostępu do treści swoich danych osobowych / danych osobowych zawodnika oraz otrzymywania ich kopii;
- prawo do sprostowania swoich danych;
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej cofnięciem; Oświadczenia w zakresie ppkt. b i c powinno być przekazane Administratorowi tj. Polskiemu Związkowi Orientacji Sportowej pocztą lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@orienteering.org.pl
d) Pani / Pana dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem w
zakresie księgowości i doradztwa prawnego, obsługi informatycznej oraz Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwu Sportu i Turystyki – w celu kontroli prawidłowej realizacji zadań związanych z dofinansowaniem zadań PZOS w celu zapewnienia prawidłowego wydawania środków publicznych oraz rozliczenia tego dofinansowania.
e) Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany.
f) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym minął termin do składania ofert.
9. Sposób przygotowania i złożenia oferty
Ofertę sporządzoną zgodnie z załącznikiem do niniejszego zaproszenia ofertowego należy przesłać
w formie skanu plik PDF, do Polskiego Związku Orientacji Sportowej, drogą elektroniczną na adres
e-mail: przetarg@orienteering.org.pl terminie do dnia 16 września 2019 r. do godz. 10:00.

Załącznik – wzór formularza ofertowego.
WYKONAWCA:
……………………………………………..

ZAMAWIAJĄCY:
Polski Związek Orientacji Sportowej
Al. Jerozolimskie 30
00-024 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 1 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/części niniejszego zamówienia zgodnie z treścią niniejszego zaproszenia do
składania ofert, wszelkich wyjaśnień oraz modyfikacji tego zaproszenia do składania ofert,
3) cena mojej (naszej) oferty za realizację całości/części niniejszego zamówienia wynosi brutto (wraz z podatkiemVAT): ........................................
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) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
8) WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego zaproszenia do składania ofert należy kierować na poniższy
adres:
Imię i nazwisko:______________________________________________________________
Nazwa Wykonawcy: __________________________________________________________
________________________________________________________
Adres: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Telefon: ____________, Adres email: _________________________, Faks:_____________
........................................................................................................
(data, miejscowość, podpis(y)

Załącznik nr 1 - kalkulacja wynagrodzenia Wykonawcy

Lp

Nazwa sprzętu sportowego
wraz z opisem1

1.

2.
Elektroniczne Karty do
potwierdzania punktów
Kontrolnych zgodne z systemem elektronicznym obowiązującym w PZOS

1

producent

Ilość
sztuk

3.

Cena jednostkowa
z VAT za 1 sztukę
(w zł)
4.

Cena (brutto)
z VAT w zł
(kolumna 3 x
kolumna 4)
5.

60

- ...........................

Stojak z lampionem
2

300
producent

3

- ...........................

BSI8 -stacja rejestrator wyników
oraz oprogramowaniem do
obsługi zawodów OS na systemie android
producent - ...........................

6

Drukarka paragonowa port USB
oraz Bluetooth
4

6
producent

- ...........................

Drukarka do map –
5

5
producent

- ...........................

Dresy

6

5
producent

- ……………….
1

Wykonawca zobowiązany jest wskazać producentów oferowanego sprzętu sportowego

Załącznik nr 2 - Wykaz sprzętu sportowego do zapytania ofertowego 1/2019
Lp

Rodzaj sprzętu sportowego
Elektroniczne Karty do
potwierdzania punktów kontrolnych

1

2

3

4

5

6

Opis sprzętu sportowego

prędkość podbicia PK - 115ms
pojemność pamięci - 30 punktów
(plus start, meta), zgodne z systemem obowiązującym w PZOS. Kolor: niebieski lub
czerwony.
Stojak z lampionem
Lekkie i wytrzymałe z włókna węglowego.
Waga mniej niż 100g. , perforator,
podstawka, tabliczka na kod.
Lampion na punkt kontrolny
o wymiarach 30x30cm.
Wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego materiału, zakończenie sznurka
Plastikowym karabińczykiem ułatwiającym montaż na stojaku
BSI8 -stacja rejestrator wyników
Stacja sczytująca czasy i międzyczasy
oraz oprogramowaniem
do programu w systemie android.
do obsługi zawodów OS
Kabel microUSB-USB oraz USB C - USB
na systemie android
Program do obsługi zawodów na system
Android kompatybilny z drukarką
paragonową i stacją BSI8, walizka do transportu. Papier terminy 5 szt. szer 58mm
Drukarka paragonowa kompatybilna
Drukarka paragonowa o szerokości
ze stacją BSI8 i programem do obsługi wydruku 58 mm. Zasilacz, port
zawodów system android
komunikacji USB oraz Bluetooth
Papier terminy 5 szt. szer. 58mm.
Drukarka do map
Wydruk laserowy, format papieru A4,
Rozdzielczość wydruku w kolorze
min 1200x1200, maksymalna gramatura
papieru 200g/m2, Maksymalna gramatura
papieru w podajniku standardowym min
200 g/m2, koszt wydruku jednej strony A4
w kolorze min 5% pokrycia – poniżej 0,75
zł.
Dresy
Bluza dresowa treningowa, wykonana z
mikrofibry i elastanu. Elementy z boku
bluzy i od wewnętrznej strony rękawa wykonane z elastycznej lycra'y.
W ściągaczu nadgarstkowym otwory na
kciuk. Dwie kieszenie i suwak na całej długości.
Spodnie dresowe treningowe. Przód wykonany z odpornego, wzmacnianego materiału RipStop. Tył spodni wykonany z elastanu i lycra'y. Dodatkowe przetłoczenie na
kolanach. Suwaki na dole nogawek, aby
ułatwić zdejmowanie/zakładanie spodni.
Dwie kieszenie ułatwiają przechowywanie
drobnych przedmiotów.
Kolor kompletu strojów zostanie ustalony
na późniejszym etapie. Na bluzie mają być
umieszczone logo: Polskiego Związku
Orientacji Sportowej oraz PFRON.

Ilość sztuk
60

300

6

6

5

5

