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Rozdział I
INFORMACJE OGÓLNE

I. INFORMACJA O ORGANIZATORZE ZAMÓWIENIA
Organizatorem zamówienia jest Polski Związek Tenisowy z siedzibą w (00 – 775) Warszawie,
ul. Konduktorska 4 lok. 10
Tel: (0-22) 122-12-01
e-mail: pzt@pzt.pl
II. TRYB PRZEPROWADZENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „PZP”.
2. Podstawę prawną udzielenia zamówienia publicznego stanowi art. 10 ust. 1 i 39-46 „PZP” oraz
Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r.
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) i Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych z dnia 28 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2254).
3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
zastosowanie mają przepisy „PZP”.
III. CEL ZAMÓWIENIA
Celem zamówienia jest wyłonienie oferenta (dystrybutora/producenta piłek tenisowych),
który stanie się partnerem PZT, a oferowanym przez niego piłkom (jedna typu Premium
i jedna typu Standard) przyznany zostanie tytuł „Oficjalna piłka PZT”.
IV. OFERTY
1. Każdy oferent (dystrybutor/ producent) ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, dotyczącą dwóch
piłek: piłka Premium i piłka Standard tej samej marki.
2. PZT nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
V. PISEMNOŚĆ POSTĘPOWANIA
1. Zamówienie przeprowadzone zostanie z zachowaniem formy pisemnej.
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane
pisemnie.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu,
telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do
adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie
przez przekazującego.
VI. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI
Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami (dystrybutorami/producentami piłek) są:
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imię i nazwisko:
tel.
godziny urzędowania:
adres e-mail:

Grzegorz Wójcik
604 111 559
9:00 – 16:00
wojcik@pzt.pl

VII. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamówienie, którego
ZAMÓWIENIE/01/19.

dotyczy

niniejszy

dokument

oznaczony

jest

znakiem:

2. Wskazane jest, aby Oferenci (dystrybutorzy/producenci) we wszelkich kontaktach
z organizatorem zamówienia powoływali się na ten znak.
3. Organizator zamówienia
podwykonawcom.

nie

dopuszcza

powierzenia

wykonania

zamówienia

4. Istnieje możliwość uzyskania formularza oferty w wersji elektronicznej, pod warunkiem
przekazania organizatorowi zamówienia pisemnej prośby wraz z podaniem adresu poczty
elektronicznej (e-mail) Oferenta (dystrybutora/producenta).

Rozdział II
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ŚWIADCZENIA PZT
NA RZECZ PARTNERÓW ORAZ OKRES WSPÓŁPRACY
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Coroczne (przez okres 3 lat) nieodpłatne przekazania PZT po 16.000 sztuk piłek typu
Premium rocznie; (w tym 3% piłek Tenis 10 – zielone, pomarańczowe i czerwone) na
potrzeby:
- rozegrania imprez mistrzowskich PZT we współzawodnictwie zawodniczym PZT,
- rozegrania turnieju Supermasters PZT,
- rozegrania wskazanych imprez tenisowych przez PZT,
- szkolenia centralnego PZT,
- realizowanych przez PZT programów Tenis 10
Uwaga! Piłka typu Premium powinna być piłką wysokiej jakości. To oznacza:





zawartość minimum 60% wełny w mieszance,
wykluczony filc produkcji Chińskiej,
gęsty wysokiej jakości rdzeń gumowy piłki,
dodatkowa membrana umieszczona pomiędzy kauczukowym rdzeniem i filcem, która
ma zapobiegać szybkiej utracie ciśnienia, tak aby umożliwić wykorzystanie piłki przez
długi czas,
 przeznaczone do gry na każdej nawierzchni,
 dopuszczona jako piłka turniejowa przez ITF zgodnie z wykazem na rok 2019
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w turniejach ATP przynajmniej rangi challenger.
Piłki powinny być pakowane w kartonach po 72 sztuki i zawierać na opakowaniu opisy
w języku polskim z dokładnym podaniem informacji o zastosowanych technologiach
i przeznaczeniu piłek.
2. Ustalenie oficjalnej ceny piłek dla organizatorów turniejów organizowanych w ramach
współzawodnictwa sportowego PZT – piłka typu Premium. /cena nie wyższa jak w roku 2019
wraz z logo Partnera PZT/
3. Ustalenie oficjalnej ceny piłek dla klubów – członków PZT (piłki na potrzeby szkoleniowe)
/cena nie wyższa jak w roku 2019 wraz z logo Partnera PZT/.
4. Oznaczenie przez producenta/dystrybutora piłek typu Premium wyznaczonym przez PZT
logo Sponsora – w ilości zapotrzebowania na rozegranie wszystkich zawodów Ogólnopolskich
w Polsce we wszystkich kat. wiekowych na koszt Producenta-Dystrybutora.
5. Dodatkowe świadczenia na mecze reprezentacji DavisCup i FedCup rozgrywanych w
Polsce oraz turnieje zawodowe w ramach cyklu organizowanego przez PZT – barter piłki
oraz inne.
II. ŚWIADCZENIA PZT NA RZECZ PARTNERA (DYSTRYBUTORA/PRODUCENTA)
1. PZT nada wybranym w zamówieniu modelom piłek tenisowych, ciśnieniowych, zatwierdzonych
przez ITF, prawo do korzystania z tytułu „Oficjalna piłka PZT”.
2. PZT nada jednemu dystrybutorowi/producentowi wybranych piłek prawo do korzystania z tytułu
„Partner PZT”.
3. Wszystkie turnieje rangi Mistrzostw Polski , zostaną rozegrane piłką posiadającą tytuł „Oficjalna
piłka PZT” – piłką typu Premium z wyznaczonym logo sponsora PZT.
4. PZT zobowiąże organizatorów turniejów rangi ogólnopolskiej we współzawodnictwie
zawodniczym PZT do rozgrywania tych turniejów wyłonioną w drodze zamówienia „Oficjalną
piłką PZT” – piłką typu Premium z wyznaczonym logo sponsora PZT.
5. PZT wskaże Wojewódzkim Związkom Tenisowym „Oficjalną piłkę PZT” jako zalecane do
rozgrywania turniejów rangi wojewódzkiej, w tym mistrzostw województw.
6. PZT umieści logo marki wybranej w zamówieniu piłki na oficjalnej stronie www.pzt.pl.
7. PZT wystawi listy rekomendacyjne z informacją o nadaniu tytułu „Oficjalna piłka PZT”.
8. PZT umożliwi „Partnerowi PZT” umieszczenie stoisk reklamowych podczas imprez
mistrzowskich organizowanych przez PZT.
9. PZT poinformuje kluby – członków PZT o fakcie nadania tytułu „Oficjalna piłka PZT”.
10. PZT umieści po jednym banerze z nazwą marki „Oficjalnej piłki PZT” na imprezach
mistrzowskich PZT.
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11. PZT zapewni Partnerowi po 5 biletów VIP na zawody i eventy organizowane przez Związek w
tym mecze Reprezentacji.

III. OKRES WSPÓŁPRACY
Współpraca z wybranym Partnerem PZT w ramach przedmiotu zamówienia trwać będzie
3 lata: w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2022.

Rozdział III
WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU, OFERTA ORAZ
DOKUMENTY WYMAGANE OD PRODUCENTA/DYSTRYBUTORA

I. WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU
1. W zamówieniu mogą wziąć udział Oferenci (dystrybutorzy/producenci piłek), którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i organizacyjny,
a także dysponują osobami zdolnymi do realizacji umowy,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację umowy,
4) nie podlegają wykluczeniu z zamówienia;
oraz spełniają pozostałe warunki określone w niniejszej Specyfikacji.
2. Z ubiegania się o zamówienie publiczne wyklucza się wykonawców, którzy:
a) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 „PZP”
opisanych w ust. 1 pkt 1) i 2);
b) podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 lub art. 24
ust. 5 pkt 1 -4 „PZP”.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez
wykonawców dokumentów.
4. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
a) jest niezgodną z ustawą;
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem
art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych;
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny
g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
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6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty
złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego spełnia/niespełna.

II. WYMOGI FORMALNE OFERTY
1. Oferta musi spełniać następujące wymogi:
a) treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji i zostać sporządzona wg formularza
ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji;
b) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, komputerze lub inną
trwałą i czytelną techniką;
c) oferta i załączone do niej oświadczenia i dokumenty, wymagane przez organizatora
zamówienia, sporządzone przez Oferenta muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się
własnoręczny podpis złożony (w sposób umożliwiający identyfikację osoby) przez
osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Oferenta;
d) poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane
własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę.
2. Zaleca się, aby:
a) każda strona oferty była parafowana przez osobę podpisującą ofertę,
b) wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były ponumerowane oraz połączone w sposób
trwały,
c) materiały nie wymagane przez organizatora zamówienia, tj. nie stanowiące oferty (druki
i foldery reklamowe) były wyraźnie oznaczone i oddzielone od oferty,
d) osoba podpisująca ofertę opatrzyła swój podpis pieczątką imienną.
3. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 ze zm.), oferent powinien to wyraźnie
zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje.
Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje.
Nie podlegają zastrzeżeniu informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres Oferenta, ceny
oraz warunki współpracy.
III. WYMAGANE DOKUMENTY
1.Oferent (dystrybutor/producent) składa wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia:
1) oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Oferenta (dystrybutora/producenta) warunków
określonych w Rozdziale III pkt I - „Warunki udziału w zamówieniu”, sporządzone wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2) oświadczenie, że oferowane piłki tenisowe spełniają wszystkie wymagania organizatora
zamówienia określone w przepisach Międzynarodowej Federacji Tenisowej, sporządzone wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji;
3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
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zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
4)

w przypadku, gdy Oferenta (dystrybutora/producenta) reprezentuje pełnomocnik pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
Oferenta;

IV. FORMA DOKUMENTÓW
1. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania
Oferenta (dystrybutora/producenta).
Za osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta (dystrybutora/producenta) uznaje się
osoby upoważnione do reprezentowania firmy, wskazane we właściwym rejestrze lub
ewidencji działalności gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy
załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
osobę udzielającą pełnomocnictwa lub poświadczone notarialnie.
2. W przypadku, gdy załączone do oferty dokumenty zostały sporządzone w języku obcym (w
tym dokumenty składane przez Oferenta (dystrybutora/producenta zagranicznego) niezbędne
jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski, sporządzonego przez tłumacza
przysięgłego.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferent (dystrybutor/producent) określi poszczególne ceny piłek oraz kwotę świadczeń
finansowych na rzecz PZT w całym okresie trwania umowy o współpracy z PZT (3 lata)
w sposób określony w formularzu ofertowym.
2. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535).
3. Wszystkie wartości powinny być podane w złotych polskich i wyrażone cyfrowo z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
4. Ceny podane w ofercie powinny zawierać wszystkie koszty związane z dostawą,
ubezpieczeniem, opakowaniem oraz uwzględniać inne opłaty i podatki, a także ewentualne
upusty i rabaty.
VI. OPAKOWANIE OFERTY
1. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach.
Kopertę zewnętrzną należy oznaczyć w następujący sposób:
Polski Związek Tenisowy
ul. Konduktorska 4 lok. 10
00 – 775 Warszawa
“ZAMÓWIENIE/01/19”.
Koperta wewnętrzna musi być oznakowana w następujący sposób:
“ZAMÓWIENIE – Oficjalna piłka PZT”
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i zaadresowana na adres Oferenta (dystrybutora/producenta), aby można ją było odesłać bez
otwierania w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
2. Integralną częścią oferty są 2 puszki (wzorów, modeli) piłek (1 puszka piłek typu
Premium i 1 puszka piłek typu Standard), które zostaną poddane ocenie komisji
kwalifikacyjnej, o której mowa w punkcie I. 2. rozdziału V.
Rozdział IV
INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA
OFERT
I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie organizatora zamówienia, tj. w Polskim Związku
Tenisowym ul. Konduktorska 4 lok.10 w Warszawie, do dnia 14 listopada 2019 r., do godziny
12.00.
2. Każdy Oferent (dystrybutor/wykonawca) składający ofertę otrzyma od organizatora
zamówienia potwierdzenie z numerem wpływu odnotowanym także na kopercie oferty.
3. Oferty przesłane fax-em nie będą rozpatrywane.
4. Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 1 zostaną zwrócone Oferentom bez
otwierania niezwłocznie po upływie tego terminu.
II. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY
1. Oferent (dystrybutor/producent) może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub
wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przed upływem wyznaczonego
terminu składania ofert.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone
w sposób i formie przewidzianych w niniejszej Specyfikacji, z zastrzeżeniem, że koperty
będą zawierały dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”/”WYCOFANIE” i zostanie podany
numer wpływu z potwierdzenia, o którym mowa w podrozdziale I pkt 2 niniejszego
rozdziału.
III. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Oferent (dystrybutor/producent), pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
IV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert w siedzibie organizatora
zamówienia, w Polskim Związku Tenisowym ul. Konduktorska 4 lok.10 w Warszawie,
o godzinie 12.15.

Zamówienie
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V. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT
1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Dokonując otwarcia ofert organizator zamówienia poda imię i nazwisko, nazwę (firmę)
i adres (siedzibę) Oferenta (dystrybutora/producenta) oraz nazwy modeli oferowanych
w zamówieniu piłek.
3. Organizator zamówienia poda poszczególne ceny piłek oraz kwotę świadczenia finansowego
na rzecz PZT przedstawione w formularzu ofertowym każdej z ofert dopiero po dokonaniu
oceny poszczególnych piłek i zakwalifikowaniu ich do dalszego etapu zamówienia przez
komisję kwalifikacyjną.
4. Wartości przedstawione w ofertach, których piłki nie zostaną przez komisję kwalifikacyjną
zakwalifikowane do dalszego etapu zamówienia nie zostaną podane do publicznej
wiadomości i nie będą podlegały dalszej ocenie przez komisję konkursową.

Rozdział V
KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT

I. TRYB OCENY OFERT
1. Ocena ofert zostanie dokonana w dwóch etapach.
2. W I etapie zamówienia komisja kwalifikacyjna składającą się z jednego przedstawiciela
każdego z Oferentów (dystrybutorów/producentów) oraz dwóch przedstawicieli organizatora
zamówienia wytypowanych przez Zarząd PZT dokona oceny oferowanych w zamówieniu
piłek i zakwalifikuje je (lub nie) do II etapu zamówienia.
3. Oferty, których obydwa typy piłek (zarówno typu Premium jak i typu Standard) zostaną przez
komisję kwalifikacyjną zakwalifikowane do drugiego, właściwego etapu zamówienia zostaną
poddane ocenie ostatecznej przez komisję kwalifikacyjną powołaną przez Zarząd PZT.
4. W przypadku stwierdzenia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich lub omyłek
rachunkowych w obliczeniu ceny organizator zamówienia poprawi je w tekście oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty.
Oferta Oferenta (dystrybutora/producenta), który w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, będzie
podlegała odrzuceniu.

II. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty organizator zamówienia będzie kierował się następującymi
kryteriami:
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Kryterium wyboru

Znaczenie

Oficjalna cena piłek (suma cen piłki typu Premium i piłki
typu Standard) dla organizatorów turniejów w ramach
współzawodnictwa PZT
Oficjalna cena piłek dla klubów – członków PZT
(suma cen piłki typu Premium i piłki typu Standard)
Świadczenia na rzecz PZT w przedmiocie zamówienia z
pkt I 1-5

20 %
20 %
60 %
100 %

Razem:

III. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW
1. Ocena ofert dokonywana będzie w poszczególnych kryteriach następująco:
a) kryteria ceny - najwyższą ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostałe oferty
zgodnie z obowiązującym wzorem: (Cn : Cb) x Wk, gdzie: Cn - cena najniższa, Cb - cena
badana, Wk - współczynnik wagi (znaczenia) kryterium,
b) kryterium kwoty świadczeń finansowych na rzecz PZT - najwyższą ilość punktów otrzyma
oferta o najwyższej wartości , pozostałe oferty zgodnie z obowiązującym wzorem: (Fb : Fmax)
x Wk, gdzie: Fb – wartość badana, Fmax - wartość najwyższa, Wk - współczynnik wagi
(znaczenia) kryterium
2. Jeżeli ofertę składa Oferent (dystrybutor/producent), zagraniczny i w podanych przez niego
cenach w ofercie nie są zawarte obciążające organizatora zamówienia ciężary fiskalne, tj.
należny podatek VAT i cło, organizator zamówienia doliczy te ciężary do zaproponowanych
wartości oferty Oferenta zagranicznego dla dokonania porównania cen złożonych ofert i
wyboru 2 najkorzystniejszych z nich.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów.

Rozdział VI
WZÓR UMOWY
Wzór umowy określający szczegółowe warunki, na których organizator zamówienia zawrze umowy
z partnerem PZT , stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji.
Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie na potwierdzenie akceptacji jej treści i warunków.

Zamówienie
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Rozdział VII
POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH

1. Środki ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu uregulowane są w Dziale VI „PZP” (art.
od 179 do 198g) i przysługują Oferentom (dystrybutorom/producentom), których interes
prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez organizatora
zamówienia określonych w niniejszej Specyfikacji zasad jego przeprowadzenia przysługuje
prawo złożenia odwołania do organizatora zamówienia.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym Oferent (dystrybutor/producent)
powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia, a w przypadku, gdy dotyczy postanowień niniejszej Specyfikacji – nie później niż 3
dni przed upływem terminu składania ofert.
3. Odwołanie powinno być złożone na piśmie i winno zawierać:
- wskazanie czynności lub zaniechania organizatora zamówienia,
- przytoczenie zarzutów,
- żądanie Odwołującego,
- uzasadnienie faktyczne i prawne.
Odwołanie uważa się za wniesione w terminie, jeżeli przed upływem terminu na jego
wniesienie organizator zamówienia otrzymał je w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego
treścią.
Wniesienie odwołania zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu jego ostatecznego
rozstrzygnięcia przez organizatora zamówienia.
4. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa
zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.
Rozdział VIII
FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA
UMOWY
I. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Organizator zamówienia powiadomi o wyniku zamówienia niezwłocznie Oferentów
(dystrybutorów/producentów), którzy uczestniczyli w zamówieniu, podając nazwę i adres
Oferenta, którego ofertę wybrano oraz wszystkie istotne dla wyników zamówienia parametry
ekonomiczne wybranej ofert w przypadku zakończenia postępowania wyborem oferty, lub
uzasadnienie faktyczne i prawne w przypadku unieważnienia zamówienia.
II. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
1. Organizator zamówienia wskaże w zawiadomieniu o wyniku zamówienia termin i miejsce
podpisania umowy z Oferentem (dystrybutorem/producentem) – partnerem PZT, którego oferta
została wybrana.
2. Umowa zostanie zawarta niezwłocznie po terminie przekazania zawiadomienia o wyborze
oferty.

Zamówienie
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Rozdział IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od
chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów
stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
a) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
b) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
c) zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną
dokumenty,
d) zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę cena zł,
e) udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego
urzędowania.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI
Wymienione poniżej załączniki stanowią integralną część niniejszej Specyfikacji:
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do Specyfikacji.
2. Wzór oświadczenia o spełnieniu przez Oferentów (dystrybutorów/producentów) warunków
określonych w załączniku nr 2 do Specyfikacji.
3. Wzór oświadczenia określonego w załączniku nr 3 do Specyfikacji
4. Wzór umowy - załącznik nr 4 do Specyfikacji.
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Załącznik nr 1 do Specyfikacji – Formularz ofertowy
..........................................................
(miejscowość, data)
........................................
Nazwa i adres Oferenta
(dystrybutora/producenta)
Nr telefonu Oferenta: .........................
Nr faxu Oferenta: ...............................
Polski Związek Tenisowy
ul. Konduktorska 4 lok.10
00 – 775 Warszawa
(organizator zamówienia)

OFERTA
I. PRZEDMIOT, CENY I WARTOŚĆ OFERTY
Oferujemy:
1 Coroczne (przez okres 3 lat) nieodpłatne przekazanie PZT po 16.000 sztuk piłek typu
Premium rocznie; (w tym 3% piłek Tenis 10 – zielone, pomarańczowe i czerwone) na
potrzeby:
- rozegrania imprez mistrzowskich PZT we współzawodnictwie zawodniczym PZT,
- rozegrania turnieju Supermasters PZT,
- rozegrania wskazanych imprez tenisowych przez PZT,
- szkolenia centralnego PZT,
- realizowanych przez PZT programów Tenis 10

2. Świadczenie na rzecz PZT w trakcie trwania umowy w przedmiocie zamówienia z pkt I 1-5
w wysokości………..…..zł
(słownie:………………………………………………………………………………………….. zł)
tj. ……………….zł/rok (słownie:……………………………………………………………. zł/rok).
3. Sprzedaż organizatorom turniejów organizowanych w ramach współzawodnictwa
zawodniczego PZT oficjalnych piłek w niezmiennej w trakcie trwania umowy cenie:
piłka typu Premium z oznaczonym logo sponsora PZT…….. zł/szt.
(słownie:………………………………………………………………………zł/szt.),
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4. Sprzedaż klubom – klubom licencjonowanym PZT oficjalnych piłek (na potrzeby
szkoleniowe) w niezmiennej w trakcie trwania umowy cenie:
piłka typu Premium …….. zł/szt.
(słownie:…………………………………………………………………….... zł/szt.),
piłka typu Standard …….. zł/szt.
(słownie:……………………………………………………………….……... zł/szt.),
II. OŚWIADCZENIA
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i zobowiązujemy się do stosowania i ścisłego przestrzegania warunków w niej określonych.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na warunkach określonych we wzorze, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
organizatora zamówienia.
Podane powyżej ceny i wartość świadczeń finansowych są ostateczne i nie podlegają zmianie
w okresie ważności umowy a także zawierają koszty transportu, ubezpieczenia do miejsca dostawy
oraz wszelkie opłaty celne i podatkowe, a także inne koszty Oferenta (dystrybutora/producenta).
III. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY
1. Oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Oferenta (dystrybutora/producenta) warunków
określonych w Rozdziale III pkt I - „Warunki udziału w zamówieniu” Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
2. Oświadczenie potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie
wymagania organizatora zamówienia określone w przepisach Międzynarodowej Federacji
Tenisowej
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
4. Dokument pełnomocnictwa1.
5. Dokument
pełnomocnictwa
(dystrybutorów/producentów) 2.

dla

podmiotu

reprezentującego

Oferentów

.....................................................................
(podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania Oferenta)

1
2

dotyczy Oferenta (dystrybutora/producenta) reprezentowanego przez pełnomocnika,
dotyczy Oferentów (dystrybutorów/producentów) ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
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Załącznik nr 2 do Specyfikacji
W Z Ó R

.............................................................
miejscowość, data
........................................
Nazwa i adres Oferenta
(dystrybutora/producenta)

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że ..........................................................................
Nazwa Oferenta(dystrybutora/producenta)

spełnia warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.:
1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje
osobami zdolnymi do realizacji umowy,
3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację umowy,
4. nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24
ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako „PZP”),
5. w stosunku do Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. ……… PZP (wskazać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia),
6. w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, na którego/ych zasoby powołuję się w
niniejszym postępowaniu, tj. (wskazać pełną nazwę/firmę, adres oraz w zależności od
podmiotu NIP/PESEL, numer KRS):
a. …………………………… ,
b. …………………………… ,
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,
7. nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP,
8. należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP
z następującymi podmiotami:
Lp. Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

1.
2.
3.

...................................................................
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
Oferenta(dystrybutora/producenta)
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Załącznik nr 3 do Specyfikacji

W Z Ó R

.............................................................
miejscowość, data
........................................
Nazwa i adres Oferenta
(dystrybutora/producenta)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania
organizatora zamówienia określone w przepisach Międzynarodowej Federacji Tenisowej

...................................................................
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
Oferenta(dystrybutora/producenta)
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Załącznik nr 4 do Specyfikacji
UMOWA

zawarta w dniu ……………… w Warszawie pomiędzy:

Polskim Związkiem Tenisowym z siedzibą w Warszawie, ul. Konduktorska 4 lok.10, 00-775
Warszawa zarejestrowanym Rejestrze Przedsiębiorców oraz Rejestrze Stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta
stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: 0000052213, NIP 5262170384, REGON: 000866484, reprezentowanym przez:
1. ……………………….
2. ……………………….
zwanym w dalszej części Umowy „PZT”
a

……………………. z siedzibą w ………………….., ul. ………………………….., zarejestrowaną
w

………………………………………………………..

pod

numerem

…………..,

NIP

…………………., REGON: …………………………, będącą w Polsce przedstawicielem
………………… koncernu …..……………….........., , reprezentowaną przez
1. ……………………….
2. ……………………….
zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”,
wyłonionym w rezultacie dokonania przez PZT wyboru oferty Wykonawcy postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
o następującej treści:
§1
Przedmiotem Umowy są warunki przeniesienia na Wykonawcę praw przysługujących z tytułu
„Oficjalna Piłka PZT” zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą
złożoną przez Wykonawcę.

§2
Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony tj. od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.
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§3
W ramach niniejszej umowy PZT przenosi na Wykonawcę prawa do:
a. nanoszenia

tytułu

„Oficjalna

Piłka

PZT”

na

piłki

………………………..

i …………………….;
b. używania tytułu „Oficjalna Piłka PZT” w swoich publikacjach, materiałach reklamowych i
innych materiałach poligraficznych;
c. bezpłatnego otrzymywania biletów (ilość ustalana każdorazowo przez strony) na wszystkie
imprezy organizowane przez PZT;
d. rozmieszczania stoisk reklamowych podczas turniejów tenisowych, których właścicielem
jest PZT, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy;
e. umieszczania jednego baneru reklamowego o wymiarach 3m x 1m podczas turniejów
tenisowych,

których

właścicielem

jest

PZT,

zgodnie

z

Załącznikiem

nr 1 do Umowy.

§4
Ponadto, w ramach zawartej umowy PZT zobowiązuje się do:
a. rozgrywania piłką typu Premium …………………. imprez mistrzowskich PZT zgodnie z
ustalonym harmonogramem rozgrywania turniejów (Załącznik nr 2 do Umowy);
b. wprowadzenia do Regulaminu Turniejowego PZT zasady rozgrywania turniejów
ogólnopolskich seniorów i młodzieżowych OTK Super Seria i OTK piłka typu Premium
………………….. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Umowy;
c. zalecenia Wojewódzkim Związkom Tenisowym - organizatorom Mistrzostw Województw,
wojewódzkich turniejów klasyfikacyjnych oraz organizatorom turniejów w ramach
Programu Amatorzy i Seniorzy rozgrywania turniejów „Oficjalną Piłką PZT”;
d. wskazania klubom i organizacjom sportowym zrzeszonym w jego strukturach piłek
…………………. i ……………….. jako „Oficjalnej Piłki PZT” ;
e. umieszczenie logo …………… opatrzonego tytułem „……………….- Oficjalna Piłka
PZT” na stronie internetowej PZT;
f.

przekazania Wykonawcy aktualnej listy członków-klubów PZT.

§5
Wykonawca zobowiązuje się do:

a. przekazania na rzecz PZT 16 000 piłek w każdym roku obowiązywania Umowy
w ustalonych przez strony ilościach i terminach, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Umowy;
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b. świadczenia na rzecz PZT w w przedmiocie zamówienia w postaci………………………..
w kwocie …………… PLN (słownie: ……………), każdego roku obowiązywania Umowy;
c. ustalenia

oficjalnej

ceny

piłek

…………………..

i

……………………….

dla

organizatorów turniejów w ramach współzawodnictwa zawodniczego PZT;
d. ustalenia oficjalnej ceny piłek …………………….. i ……………………… dla
licencjonowanych klubów PZT.

§6
Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość piłek …………….. i ……………….. oraz ciągłość
dostaw.

§7
Wykonawca ustala ceny piłek ………………. i ……………………… dla organizatorów turniejów
w ramach współzawodnictwa zawodniczego PZT (turnieje wpisane do kalendarza PZT) przy
minimalnym zakupie 1 kartonu – 18 puszek po 4 szt. lub 24 puszki po 3 szt. w następującej
wysokości:

……………

(pakowane po 3 szt.)

……. PLN + 23% VAT = ……..PLN brutto

……………

(pakowane po 4 szt.)

……..PLN + 23% VAT = ……..PLN brutto

§8
Wykonawca ustala ceny piłek ………………. i ……………………… dla licencjonowanych
klubów PZT przy minimalnym zakupie 1 kartonu – 18 puszek po 4 szt. lub 24 puszki po 3 szt. w
następującej wysokości:

……………

(pakowane po 3 szt.)

……. PLN + 23% VAT = ……..PLN brutto

……………

(pakowane po 3 szt.)

……..PLN + 23% VAT = ……..PLN brutto

……………

(pakowane po 4 szt.)

……..PLN + 23% VAT = ……..PLN brutto

……………

(pakowane po 4 szt.)

......... PLN+ 23% VAT = .......... PLN brutto

Przy zamówieniach dużych ilości piłek lub specjalnych umowach o stałej współpracy kluby i inne
organizacje mogą ubiegać się o dodatkowe rabaty od ………………...........

§9
1. PZT i Wykonawca wystawiać będą faktury VAT.
2. Wszelkie faktury wynikające z niniejszej umowy będą wystawiane na:
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…………………
ul. ……………..
…………………
i
Polski Związek Tenisowy
ul. Konduktorska 4 lok.10
00-775 Warszawa
3. Strony upoważniają się wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez potrzeby dodatkowego
potwierdzenia.
NIP PZT

526 21 70 384

NIP Wykonawcy
4. Wykonawca

.......................

oświadcza,

że

jest

uprawniony

do

otrzymywania

faktur

VAT

i upoważnia PZT do wystawienia faktur bez swego podpisu.
5. PZT oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT i upoważnia Wykonawcę do
wystawienia faktur bez swego podpisu.

§ 10
Po wygaśnięciu niniejszej Umowy żadna ze Stron nie będzie dochodziła dodatkowych roszczeń
finansowych z tytułu niniejszej Umowy, gdyż zobowiązania jako ekwiwalentne kompensują się.

§ 11
1. PZT zobowiązuje się do przeprowadzania turniejów zgodnie z Regulaminem Turniejowym
PZT.
2. Zamiarem PZT jest stworzenie możliwie jak najlepszej atmosfery wpływającej na pozytywne
odbieranie Wykonawcy przez uczestników i widzów turnieju.

§ 12
Zakres niniejszej Umowy może być, jeśli zajdzie taka potrzeba, rozszerzony pod warunkiem
wyrażenia obopólnej zgody przez PZT i Wykonawcę. Postępowanie takie oznaczać będzie
obowiązek sporządzenia aneksu do Umowy w formie pisemnej.

§ 13
1. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą Umowę za pisemnym, trzymiesięcznym
wypowiedzeniem w przypadku nie wywiązania się drugiej strony z warunków ujętych
w niniejszej Umowie.
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2. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę, PZT – w okresie wypowiedzenia –
prowadzić będzie wszelkie czynności niezbędne do właściwej ochrony interesów Wykonawcy
i na jego życzenie przekaże mu wszystkie dokumenty dotyczące Umowy.
Ponadto, PZT otrzyma od Wykonawcy w ciągu 14 dni od rozwiązania umowy zwrot
poniesionych i udokumentowanych kosztów w związku z wypowiedzeniem.
3. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez PZT, będzie ona realizowana aż do jej
wygaśnięcia.

§ 14
Wszelkie informacje mające związek z niniejszą Umową są poufne. Strony odpowiadają za
zachowanie ww. wiadomości w tajemnicy przez swoich pracowników, współpracowników
i podwykonawców.

§ 15
1. W przypadku sporów, powstałych w trakcie wykonywania niniejszej Umowy, Strony dążyć
będą do rozstrzygnięcia tych sporów w drodze ugody.
2. W razie bezskuteczności polubownego zakończenia sprawy, sądem właściwym będzie
odpowiedni rzeczowo sąd w Warszawie.

§ 16
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 17
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29.01.2004 roku - Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca

Polski Związek Tenisowy

…………………………

……………………………..

