Warszawa, dnia 14.10.2021 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 opracowanie programu szkolenia sportowego w sporcie orientacja
sportowa (szkoła ponadpodstawowa, klasy I-IV, oddział sportowy, kształcenie specjalistyczne),
w zgodzie z obowiązującymi przepisami, do momentu uzyskania zatwierdzenia w/w programu
przez organ zatwierdzający.
3.

Termin realizacji: w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy

4.

Wymagania stawiane Wykonawcom – brak wymagań

5.

Kryterium wyboru oferty – najniższa cena

6.
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/rachunku, poprzedzonej protokólarnym odbiorem zamówienia:
a/ 40% wynagrodzenia umownego zostanie zapłacone po podpisaniu I protokołu odbioru
dokumentacji,
b/ 60% wynagrodzenia zostanie zapłacone po uzyskaniu zatwierdzonego programu przez organ
zatwierdzający i podpisaniu II protokołu odbioru dokumentacji.
Z dniem podpisania I protokołu odbioru dokumentacji Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego
autorskie prawa majątkowe.
Dokumentacja zostanie przekazana Zamawiającemu w 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. na
płycie CD w wersji umożliwiającej edycję (np.: docx).
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/rachunek na Polski Związek Orientacji Sportowej
9)
Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.).
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
7.
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 informuję, 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.
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.
8.
Sposób przygotowania i złożenia oferty
Ofertę do niniejszego zaproszenia ofertowego należy przesłać w formie skanu do Polskiego Związku
Orientacji Sportowej, drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@orienteering.org.pl w terminie
do dnia 31 października 2021 r.

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/PESEL)
Działając w imieniu i na rzecz wymienionego powyżej Wykonawcy oferuję(emy) realizację na rzecz
Zamawiającego opracowania programu szkolenia sportowego w sporcie orientacja sportowa
(szkoła ponadpodstawowa, klasy I-IV, oddział sportowy, kształcenie specjalistyczne), w zgodzie
z obowiązującymi przepisami, do momentu uzyskania zatwierdzenia w/w programu przez organ
zatwierdzający.
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 mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego przedmiotu zamówienia wynosi
brutto (wraz z podatkiemVAT): ........................................
PLN
(polskich złotych) (słownie:
............................................................................................................................................................).
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:
........................................................................................................
(data, miejscowość, podpis(y))

