
 

 

 
Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert 

Przedmiot: zakup i dostawa materiałów promocyjnych Lekkoatletyka dla każdego! 
 
W imieniu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „PZLA”), zwracam się 
z prośbą o przedstawienie oferty produkcji i dystrybucji materiałów promocyjnych na potrzeby 
realizacji programu Lekkoatletyka dla każdego! zgodnie z poniższymi informacjami.  
Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać do Polskiego Związku Lekkiej Atletyki do dnia określonego w 
tabeli zawierającej szczegóły zapytania ofertowego do godziny 16.00 na adres mailowy 
pawel.jesien@pzla.pl z dopiskiem w tytule maila „Oferta - zakup i dostawa materiałów promocyjnych 
dla programu Lekkoatletyka dla każdego!”.  
 
I. Opis przedmiotu zapytania ofertowego. 
 
Materiały promocyjne mają być wykorzystywane przez PZLA w ramach programu Lekkoatletyka dla 
każdego!, którego celem jest upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży.  
1. Przedmiotem zamówienia są materiały promocyjne. 

2. PZLA planuje zakup tylko wybranych produktów wymienionych w zapytaniu ofertowym. 

3. Ostateczna ilość w ramach poszczególnych produktów zostanie podana po ogłoszeniu wyników 
zapytania.  

4. Termin dostawy do lokalizacji i rozliczenia musi nastąpić zgodnie z terminami podanymi w tabeli z 
listą produktów. 

5. Dostawca zapewni pełną i kompleksową obsługę transportu materiałów wraz z zebraniem 
protokołów odbiorów do wskazanych przez PZLA lokalizacji (do maksymalnie 20 lokalizacji).  
 
II Wykonawca musi spełniać następujące warunki:  
Do ofert należy dołączyć ogólne informacje o firmie wraz z kopiami wszelkich wymaganych zezwoleń 
na prowadzenie tego typu działalności oraz minimum 2 referencji z wykonanych projektów.  
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:  
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie  
3. Dysponują potencjałem technicznym i zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia  
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  
III Wykaz oświadczeń, dokumentów i informacji jakie mają dostarczyć Wykonawcy  
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i 
oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać 
jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, o treści 
zgodnej ze wzorem stanowiącym  
Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, a także niżej wymienione dokumenty:  
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wg wzoru, który stanowi załącznik nr 1) wraz ze 
stosownym pełnomocnictwem w przypadku, gdy umocowanie osoby podpisującej nie wynika 
bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu, o którym mowa w pkt 2 poniżej,  
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert wraz z oświadczeniem, że dane 
zawarte w odpisie są aktualne i nie uległy zmianie,  
 



 

 

IV. Oferty będą oceniane w oparciu o następujące kryteria:  
a. Cena brutto – waga 80 punktów  
b. Czas realizacji zamówienia – waga 20 punktów   
V. Opis sposobu obliczenia ceny:  
1. Wykonawca poda cenę w sposób określony w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do 
niniejszego Zapytania.  
2. Wszystkie wartości mają być podane w złotych polskich brutto. Cena zamówienia ma być wyrażona 
za pomocą cyfry i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
3. Cena zawarta w ofercie ma zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia.  
4. Ofertę należy złożyć w języku polskim na adres mailowy pawel.jesien@pzla.pl do dnia   
 
Składanie ofert:  
1. Oferta złożona mailowo powinna być opisana w tytule maila w następujący sposób: „Oferta - zakup i 
dostawa materiałów promocyjnych dla programu Lekkoatletyka dla każdego!”  
2. Oferta powinna być podpisana przez umocowanych prawnie przedstawicieli wykonawcy, 
upoważnionych do podejmowania zobowiązań w jego imieniu, zgodnie z wpisem o reprezentacji w 
stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub z udzielonym 
pełnomocnictwem.  
3.  Wykonawca związany będzie ofertą nie krócej niż do 31 grudnia 2020.  
4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem ofertowym należy kierować na adres 
pawel.jesien@pzla.pl, każda ze stron na wniosek drugiej strony niezwłocznie potwierdzi fakt ich 
otrzymania.  
5. PZLA zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji po otwarciu ofert. W przypadku negocjacji 
oferenci zostaną poinformowani o ich terminie.  
6. PZLA zastrzega możliwość dokonania zmian warunków zawartych w niniejszym zaproszeniu do 
składania ofert.  
7. Po zapoznaniu się z treścią oferty PZLA może zwrócić się do wykonawcy o uzupełnienie dostarczonej 
dokumentacji lub wyjaśnienie poszczególnych kwestii.  
8.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
9. Przed upływem terminu do składania ofert, Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. Ofertę 
odrzuca się, jeżeli:  
a) jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym lub dokumentacji 
postępowania;  
b) oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu postępowania zakupowego;  
c) zawiera oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe, na poprawienie których wykonawca nie wyraził 
zgody.  
10. PZLA może unieważnić prowadzone postępowanie zakupowe na każdym jego etapie bez 
podawania przyczyn. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia 
postępowania.  
11. Wykonawcy składający ofertę wspólnie ponoszą odpowiedzialność solidarną.  
12. W przypadku wyboru oferty wykonawcy, jest on zobowiązany do przedstawienia do zawarcia 
umowy zawierającej m.in. istotne postanowienia umowne np. kary umowne. Doprecyzowanie 
warunków dotyczących kar umownych nastąpi w ramach właściwej umowy. oraz przedstawienie 
dokumentów :  
 

Sebastian Chmara  
Koordynator główny programu Lekkoatletyka dla każdego! 

 



 

 

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy 

_________________________ 

(miejscowość, data) 

_______________________ 

(pieczęć oferenta) 

Polski Związek Lekkiej Atletyki 

ul. Mysłowicka 4 

01-612 Warszawa 

OFERTA 

Na zakup i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby programu Lekkoatletyka dla  każdego! 

Dane dotyczące oferenta: 

Nazwa firmy: 

Adres firmy: 

NIP: 

Nr telefonu: 

Imię i nazwisko 

 

*Proszę o uzupełnienie kosztów w ostatniej kolumnie 

L.p. Nazwa produktu 
Specyfikacja 
produkcyjna 

Ilość 
Termin 

przesłania pliku 
produkcyjnego 

Termin 
dostawy 

Konfekcjono
wanie w 
cenie do 

Koszt za pozycję 
wraz z 

dystrybucją* 
(brutto/sztuka; 
brutto łącznie) 

1 Power bank Pojemność 4000-
5000mAh; 
kieszonkowy 
rozmiar; obudowa 
plastikowa + logo 1 
kolor, wyjście USB 
5V/2.1A, kabel 
micro USB w 
komplecie 

100 07.10.2020 15.10.2020 1 lokalizacji  

2 Power bank Pojemność 4000-
5000mAh; 
kieszonkowy 
rozmiar; obudowa 
plastikowa + logo 1 
kolor, wyjście USB 
5V/2.1A, kabel 
micro USB w 
komplecie 

200 07.10.2020 22.10.2020 1 lokalizacji  

3 Długopisy Długopis z 
mechanizmem 
przyciskowym; 
materiał aluminium, 

2000 07.10.2020 30.10.2020 20 lokalizacji  



 

 

metal; znakowanie, 
niebiskie tusz, 

4 Zakreślacz trójkątny zakreślacz 
, 3 kolory, wym. 
9/9/1,3cm, materiał 
plastik, znakowanie 

2000 07.10.2020 30.10.2020 20 lokalizacji  

5 Taśmy oporowe pasy treningowe 
wzmacniające 
mięśnie, 3 
elastyczne pasy do 
ćwiczeń o różnych 
kolorach i 
wytrzymałościach + 
woreczek do 
przechowywania 
materiał – latex 
asy), poliester 
(woreczek) + logo 

1500 07.10.2020 30.10.2020 20 lokalizacji  

6 Kubek 
ceramiczny 

ceramika; 
poj. 250-350 ml + 
logo kolorowe 

250 07.10.2020 15.10.2020 1 lokalizacji  

7 Kubek 
ceramiczny 

ceramika; 
poj. 250-350 ml + 
logo kolorowe 

250 07.10.2020 22.10.2020 1 lokalizacji  

8 Kubek 
ceramiczny 

ceramika; 
poj. 250-350 ml + 
logo kolorowe 

250 07.10.2020 5.11.2020 1 lokalizacji  

9 Kabel USB kabel USB 3 w 1 
tworzywo, nadruk 

250 07.10.2020 15.10.2020 1 lokalizacji  

10 Kabel USB kabel USB 3 w 1 
tworzywo, nadruk 

250 07.10.2020 22.10.2020 1 lokalizacji  

11 Kabel USB kabel USB 3 w 1 
tworzywo, nadruk 

250 07.10.2020 5.11.2020 1 lokalizacji  

12 Klekotka klekotka mix 
kolorów, materiał 
:tworzywo + nadruk 

1000 07.10.2020 30.10.2020 1 lokalizacji   

13 Ręcznik  Materiał frotte; mix 
kolorów, wym. 
140mmx70mm ; 
nadruk + 
opakowanie 

250 07.10.2020 15.10.2020 1 lokalizacji  

14 Ręcznik  Materiał frotte; mix 
kolorów, wym. 
100mmx50mm ; 
nadruk + 
opakowanie 

250 07.10.2020 22.10.2020 1 lokalizacji  

15 Ręcznik  Materiał frotte; mix 
kolorów, wym. 
100mmx50mm ; 
nadruk + 
opakowanie 

250 07.10.2020 5.11.2020 1 lokalizacji  

16 Układanka  plastikowa 
układanka logiczna z 
logo, wymiary 
75mmx90mmx6mm 

1000 07.10.2020 30.10.2020 1 lokalizacji   

17 Opaska 
samozaciskowa  

odblaskowa, 
tworzywo, 
299mmx30mmx3 
mm + logo 

1000 07.10.2020 30.10.2020 1 lokalizacji   



 

 

18 Sznurówki 
świecące  

sznurówki  z 
diodami led na 
baterie + logo , 
kolor ( czarny, biały 
) 

1000 07.10.2020 30.10.2020 1 lokalizacji   

19 Balony średnica 30 cm; 
materiał guma; 
nadruk; mix kolorów 

10000 07.10.2020 30.10.2020 1 lokalizacji   

20 Antystres kształt serca, mix 
kolorów, poliuretan, 
średnica 60mm + 
nadruk 

1000 07.10.2020 30.10.2020 1 lokalizacji   

21 Maskotka  maskotka miś, 
wymiar ok. 16 cm, 
materiał poliester + 
logo 

1000 07.10.2020 30.10.2020 1 lokalizacji   

22 Jenga  gra zręcznościowa - 
wieża HIGH-RISE 
składająca się z 45 
elementów 
drewnianych, wym. 
16cmx5cmx5 cm 

1000 07.10.2020 30.10.2020 1 lokalizacji  

23 Leżaki  leżak drewniany 
składany, 3-
stopniowa regulacje 
oparcia; mix 
kolorów + logo 

10 07.10.2020 30.10.2020 1 lokalizacji  

24 Butelka szklana 
zakręcana 

materiał : szklo, 
bambus/ 
plastik/metal; 
pojemność 500-600 
ml, zakrętka, logo 

250 07.10.2020 15.10.2020 1 lokalizacji  

25 Butelka szklana 
zakręcana 

materiał : szklo, 
bambus/ 
plastik/metal; 
pojemność 500-600 
ml, zakrętka, logo 

250 07.10.2020 22.10.2020 1 lokalizacji  

26 Butelka szklana 
zakręcana 

materiał : szklo, 
bambus/ 
plastik/metal; 
pojemność 500-600 
ml, zakrętka, logo 

250 07.10.2020 5.11.2020 1 lokalizacji  

27 Kredki  zestaw 6 kredek w 
opakowaniu; 
materiał drewno, 
karton + nadruk 

2000 07.10.2020 30.10.2020 1 lokalizacji  

28 Zakładka do 
książek z 
karteczkami 
samoprzylepny
mi  

zakładka do książek 
o długości 210mmx 
67mmx2mm 

1000 07.10.2020 30.10.2020 1 lokalizacji  

29 Świecąca 
opaska na buty  

diody led, 2 tryby 
światła, materiał : 
plastik + nadruk 

1500 07.10.2020 30.10.2020 1 lokalizacji  

30 Bluza z 
kapturem 
męska   

kieszeń typu 
kangurka; 280g/m2; 
bawełna 80%, 
poliester 20%, 
kaptur regulowany 
ze sznurkiem, 

150 07.10.2020 15.10.2020 1 lokalizacji  



 

 

prosto wszyte 
rękawy ze 
ściagaczami, kolor 
czarny/szary/niebies
ki/czerwony, nadruk 

31 Bluza z 
kapturem 
męska   

kieszeń typu 
kangurka; 280g/m2; 
bawełna 80%, 
poliester 20%, 
kaptur regulowany 
ze sznurkiem, 
prosto wszyte 
rękawy ze 
ściagaczami, kolor 
czarny/szary/niebies
ki/czerwony, nadruk 

150 07.10.2020 22.10.2020 1 lokalizacji  

32 Bluza z 
kapturem 
męska   

kieszeń typu 
kangurka; 280g/m2; 
bawełna 80%, 
poliester 20%, 
kaptur regulowany 
ze sznurkiem, 
prosto wszyte 
rękawy ze 
ściagaczami, kolor 
czarny/szary/niebies
ki/czerwony, nadruk 

150 07.10.2020 5.11.2020 1 lokalizacji  

33 Bluza z 
kapturem 
damska   

kieszeń typu 
kangurka; 280g/m2; 
bawełna 80%, 
polierster 20%, 
kaptur regulowany 
ze sznurkiem, 
prosto wszyte 
rękawy ze 
ściagaczami , kolor 
czarny/szary/niebies
ki/czerwony,  
nadruk 

150 07.10.2020 15.10.2020 1 lokalizacji  

34 Bluza z 
kapturem 
damska   

kieszeń typu 
kangurka; 280g/m2; 
bawełna 80%, 
polierster 20%, 
kaptur regulowany 
ze sznurkiem, 
prosto wszyte 
rękawy ze 
ściagaczami , kolor 
czarny/szary/niebies
ki/czerwony,  
nadruk 

150 07.10.2020 22.10.2020 1 lokalizacji  

35 Bluza z 
kapturem 
damska   

kieszeń typu 
kangurka; 280g/m2; 
bawełna 80%, 
polierster 20%, 
kaptur regulowany 
ze sznurkiem, 
prosto wszyte 
rękawy ze 
ściagaczami , kolor 

150 07.10.2020 5.11.2020 1 lokalizacji  



 

 

czarny/szary/niebies
ki/czerwony,  
nadruk 

36 Koszulki z 
krótkim 
rękawem  

100% bawełna 
stabilizowana. 
Gramatura:155 
g/m2. approx. 
Ściągacz 
wzmocniony lycrą. 
Taśma 
wzmacniająca pod 
ściągaczem. 
Podwójne szwy na 
ramionach i spodzie 
koszulki, 80% 
rozmiar dziecięcy 
20% rozmiar męski; 
2 kolory - czerwony 
+ biały ( 50/50 
),nadruk z przodu 
duży ok. 30cm x 
30cm w kolorze 

500 07.10.2020 30.10.2020 1 lokalizacji  

37 Notes A4 Notes format A4 z 
kartkami 
oddzieranymi w 
kratkę, mocowanie 
na spirali, okładka 
karton z surowców 
wtórnych, kartki z 
logo, okładka z logo, 
80 kartek, papier z 
surowców wtórnych 
70g/m2 

250 07.10.2020 15.10.2020 1 lokalizacji  

38 Notes A4 Notes format A4 z 
kartkami 
oddzieranymi w 
kratkę, mocowanie 
na spirali, okładka 
karton z surowców 
wtórnych, kartki z 
logo, okładka z logo, 
80 kartek, papier z 
surowców wtórnych 
70g/m2 

250 07.10.2020 22.10.2020 1 lokalizacji  

39 Notes A4 Notes format A4 z 
kartkami 
oddzieranymi w 
kratkę, mocowanie 
na spirali, okładka 
karton z surowców 
wtórnych, kartki z 
logo, okładka z logo, 
80 kartek, papier z 
surowców wtórnych 
70g/m2 

250 07.10.2020 5.11.2020 1 lokalizacji 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2. Oświadczenie 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 Oświadczamy, że oferowana cena za każdy produkt zawiera wszystkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu zamówienia. 

 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 

 Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia. 

 

 

 

 

ZLECENIOBIORCA 

____________________________ 


