Krotoszyn, 10 listopada 2020 r.

Zapytanie ofertowe – ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert
Zakup sprzętu sportowego dla Kadry Narodowej Polskiego Związku Sumo

I.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Polski Związek Sumo z siedzibą w Krotoszynie, ul. Mały Rynek 13, 63-700 Krotoszyn,
wpisany przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział
Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki
zdrowotnej pod numerem KRS 0000204187, NIP: 621 16 91 346.
II.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzęt sportowy dla kadry narodowej Polskiego Związku
Sumo (zgodnie z zamieszczoną poniżej specyfikacją techniczną) z dostawą do Polskiego
Związku Sumo na adres wskazany przez Zamawiającego (na terenie Krotoszyna, 63700), wraz z wniesieniem:
1. Rower treningowy powietrzny (2 sztuki): system oporu – powietrzny, regulacja
oporu – bezstopniowy, napęd paskowy, maksymalna waga użytkownika min. 140 kg,
wyświetlacz LCD z możliwością śledzenia i kontroli czasu, prędkości, dystansu,
kalorii spalonych, liczba obrotów na minutę, moc, puls. regulacja pionowa i pozioma
siodełka, siodełko żelowe.
2. Wioślarz – ergometr wioślarski (2 sztuki): podwójny system oporu – powietrzny i
magnetyczny, paski do wpinania i wypinania stóp, możliwość chwytu w konfiguracji
horyzontalnej i wertykalnej, możliwość pracy pod kątami, brak konieczności wpięcia
do prądu (samozasilanie).

3. Bieżnia elektryczna: silnik o mocy 3KM, pas bieżni min.: 150 x 50 cm, podświetlany,
maksymalna waga użytkownika min. 180 kg, sensory pomiaru pulsu.
4. Atlas – brama z suwnicą i wyciągami linowymi na wolne obciążenia: zestaw składać
się musi z bramy treningowej, suwnicy, podporów pod sztangę, drążków do
podciągania, uchwytów na obciążenia, poręczy do ćwiczeń, wyciągu dolnego i
górnego.
III.

Termin realizacji zamówienia:

W ciągu dwóch tygodni od dnia dokonania pisemnego zamówienia przez Polski
Związek Sumo.
IV.

Sposób, miejsce i termin złożenia oferty:

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej i być
opatrzona pieczęcią firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać informację o
adresie oferenta, numer telefonu, numer NIP, być podpisana przez osobę
upoważnioną do składania ofert. Oferent podaje jednostkową cenę brutto przy
każdym urządzeniu.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej na adres: sumo@sumo.org.pl. W tytule wiadomości należy
zawrzeć formułę „Oferta na sprzęt sportowy dla Polskiego Związku Sumo ” lub
- poczty tradycyjnej na adres: Polski Związek Sumo, ul. Mały Rynek 13, 63-700
Krotoszyn lub
- dostarczona osobiście do siedziby Zamawiającego (ul. Mały Rynek 13, 63-700
Krotoszyn).
4. Należy ją złożyć do dnia 17 listopada 2020 r. do północy – decyduje data wpływu do
siedziby Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego. Oferta złożona po terminie nie
zostanie rozpatrzona.
5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
V.

Kryteria wyboru oferty:
- cena,
- jakość,
- okres gwarancji.

VI.

Termin wyboru oferty i warunki płatności:

1. Polski Związek Sumo dokona oceny ofert w dniu 18 listopada 2020 r. Wyniki i
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszona na stronie
www.pzsumo.org również w dniu 18 listopada br. – jeśli nie zaistnieją przesłanki,
o których mowa w ustępie VII.

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
3. Zapłata nastąpi przelewem w ciągu maksymalnie 21 dni od dnia wystawienia
faktury, jednak nie wcześniej niż nastąpi dostarczenie sprzętu na adres wskazany
przez Zamawiającego.
VII.

Informacje pozostałe:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez
wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn, jak również zastrzega sobie
prawo dowolności w wyborze Wykonawcy bez konieczności jego uzasadniania, jak
również stosowania określonych procedur. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi
oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego. Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z
jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego
w związku niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez
nich kosztów, w szczególności w przypadku odstąpienia przez niego od
postępowania lub wyboru innego Wykonawcy.
2. Informacji na temat postępowania ofertowego udziela biuro Związku: tel.
516 893 094.

