
I. Opis przedmiotu przetargu 
Polski Związek Squasha - Organizator przetargu ogłasza pisemny przetarg na dostawę 
strojów sportowych niezbędnych dla zawodników Kadry Narodowej do udziału w 
Mistrzostwach Europy w sportach nieolimpijskich w 2020r. Szczegółowy opis przedmiotu 
przetargu znajduje się w tabeli poniżej. 

Specyfikacja  Junior (ilość) Senior (ilość)

bluzy kobiece długi suwak czerwone 4 6

bluzy meskie długi suwak czerwone 6 12

spodnie kobiece 4 6

spodnie męskie 6 12

koszulka kobieca czerwona  12 18

koszulka kobieca biała  12 18

koszulka męska czerwona 18 36

koszulka męska biała  18 27

spodenki męskie czerwone 24 40

spódniczki biało czerwone 16 32

skarpety 3-pak męskie białe 12 18

skarpety 3-pak kobiece białe 8 12

II. Zaproponowane stroje muszą być w barwach biało – czerwonych jak wyżej w tabeli. 
Szczegółowy wykaz rozmiarów zostanie przedstawiony Uczestnikowi, którego oferta 
zostanie uznana za najkorzystniejszą. Uczestnik z którym zostanie zawarta umowa 
czobowiązany będzie dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Polskiego Związku Squasha
ul. Horbaczewskiego 3/88 03-984 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do 3 tygodni od
dnia zawarcia umowy. 

III. Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków. 
W przetargu może wziąć udział Uczestnik/Oferent, który spełnia następujące warunki: 
1. Wykaże się działalnością w okresie ostatnich 3 lat przed dniem ogłoszenia przetargu, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonaniem co najmniej 
trzech zamówień polegających na dostawie strojów sportowych o wartości nie niższej niż 
10 000 zł każde. 
2. Przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej.   

            Warunek opisany w pkt. 1  a także dokumenty przedstawione na ich potwierdzenie oraz
            wskazane w pkt. 2 będą oceniane przez Organizatora na podstawie przedstawionych
            dokumentów według zasady spełnia /nie spełnia w momencie gdy zostanie wybrana jego
            oferta a w przypadku ich braku oferta zostanie odrzucona. Organizator zastrzega 

możliwość zmiany zarówno warunków jak i treści ogłoszenia. 
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się stron. W niniejszym przetargu wszelkie 

oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są przez strony 
pisemnie pocztą lub pocztą elektroniczną. Zawiadomienie o odrzuceniu ofert, wyborze 



oferty ewentualnie unieważnieniu postępowania, będą przesyłane również e-mailem. 
Osobą uprawnioną przez Organizatora do kontaktowania się z Uczestnikami jest Pani 
Rosanna Radlińska-Tyma tel 608309406, 
e-mail: r.radlinskatyma@polskisquash.pl  

V. Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
VI. Opis sposobu przygotowania oferty oraz oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty 

1. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia 
 2. Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim
oraz przesłana na email: biuro@polskisquash.pl  bądź adres Polskiego Związku Squasha ul. 
Horbaczewskiego 3/88 03-984 Warszawa. 
3. Wymagane dokumenty oraz oświadczenia mogą być składane w formie oryginału albo 
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Uczestnika oraz skanu 
dokumentu w rozszerzeniu PDF.
4. Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych będzie brane pod uwagę. 
5. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert., 
6. W przypadku przesłania oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami 
drogą pocztową, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym oferta (przesyłka) 
znalazła się w siedzibie Organizatora 
7. Ofertę należy wysłać na adres: Polski Związek Squasha ul. Horbaczewskiego 3/88 03-984 
Warszawa „Oferta na dostawę strojów sportowych dla zawodników Kadry Narodowej do 
udziału w Mistrzostwach Europy w sportach nieolimpijskich w 2020 r" lub przesłać mailem 
w formie skanu dokumentów w rozszerzeniu PDF na biuro@polskisquash.p  l 
8. Organizator zwróci niezwłocznie Uczestnikowi ofertę, która została złożona po terminie. 
9. Organizator nie żąda wniesienia wadium. 
10. Części oferty zastrzeżone przez Uczestnika jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być czytelnie 
oznaczone i oddzielone od jawnej części oferty. 

VII. Miejsce i termin składania ofert. 
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2020 r. godz. 14.00 w siedzibie Organizatora 
w Warszawie przy ul. Horbaczewskiego 3/88 lub przesłać mailem (dokumenty zeskanowe w
rozszerzeniu PDF) na biuro@polskisquash.pl 
2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. 

VIII. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert. 
1. Przy wyborze oferty Organizator będzie się kierował następującym kryterium:
 Cena - waga: 100%, 
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione kryterium. 
3. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. 
4. Oferta z najkorzystniejszą ceną - rozumiana jako najniższa cena za wykonanie całości 
zamówienia. Zaproponowana cena zawiera również koszty dostawy zamówionego sprzętu 
do miejsca wskazanego przez Organizatora. Uczestnicy dla celów rozliczeniowych 
zobowiązani są podać w ofercie również ceny jednostkowe. 
5. Oferta złożona w cenie 0 złotych w formie sponsoringu Kadry Narodowej Polski w 
squashu będzie brana pod uwagę. W takim przypadku Uczestnik powinien uszczegółowić 
swoje oczekiwania względem Organizatora. 
6. Organizator poinformuje Uczestników o wyniku przetargu lub jego zamknięciu bez 
dokonania wyboru. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez 
wybrania którejkolwiek z ofert i bez wskazywania przyczyn.
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