Przetarg na wybór podmiotu, który sprzeda i dostarczy sprzęt sportowy dla
Polskiego Związku Rugby
I.

Opis przedmiotu przetargu:

Polski Związek Rugby (zwany dalej „Organizatorem”) w związku z realizacją zadań publicznych
polegających na: (i) przygotowaniu zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich
oraz przygotowaniu i udziału w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2020 roku oraz
(ii) programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału
zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2020 roku (iii) oraz upowszechnianie sportu
dzieci i młodzieży i związanym z realizacją ww. zadań wykorzystaniem środków z dotacji otrzymanych
na realizację ww. zadań, ogłasza przetarg na sprzedaż i dostarczenie na rzecz Organizatora sprzętu
sportowego, szczegółowo określonego w wykazie, stanowiącym Załącznik numer 2 do niniejszego
ogłoszenia.
II.
1.

Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
W przetargu może wziąć udział Uczestnik, który spełnia następujące warunki:
1)

posiada najwyższej jakości, specjalistyczny sprzęt, którego sprzedaż i dostawa jest
przedmiotem niniejszego ogłoszenia, w ilości wskazanej w Załączniku numer 2;

2)

wykaże się doświadczeniem w realizacji zamówień na sprzedaż i dostawę sprzętu
sportowego do rugby na rzecz co najmniej jednej reprezentacji narodowej, która brała
udział w „Six Nations Championship” (tj. Szkocja, Walia, Irlandia, Anglia, Francja, Włochy)
w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. Organizator przez
wykazanie się realizacją zamówienia rozumie załączenie przez Uczestnika dokumentów
potwierdzających realizację zamówienia na rzecz co najmniej jednej reprezentacji
narodowej, która brała udział w „Six Nations Championship”, w szczególności, lecz nie
wyłącznie poprzez dołączenie: rachunku/ faktury/ dowodu wpłat/ dowodu dostawy lub
innego dokumentu potwierdzających prawidłową realizację takiego zamówienia.
Organizator zastrzega, że załączenie wyłącznie oświadczenia Uczestnika, iż spełnia on
powyższy warunek traktowane będzie jako niespełnienie powyższego warunku – co
skutkować będzie odrzuceniem oferty;

3)

jest podmiotem nieprzerwanie działającym na terytorium Europy od co najmniej 10 lat i
posiadającym siedzibę na terytorium Europy i przedstawi aktualny odpis z właściwego
rejestru handlowego.

2.

Warunki opisane w ust. 1 pkt. 1–3 powyżej będą oceniane przez Organizatora na podstawie
przedstawionych dokumentów według zasady spełnia /nie spełnia.

3.

Oferta Uczestnika niespełniająca któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1-3
powyżej zostanie odrzucona.

4.

Organizator zastrzega możliwość zmiany zarówno warunków jak i treści ogłoszenia.

5.

W wyniku przetargu Organizator zamierza wyłonić jednego Uczestnika, z którym zawrze umowę
w przedmiocie realizacji zamówienia objętego ogłoszeniem.

III.

Informacje o sposobie porozumiewania się stron:

1.

W niniejszym przetargu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane są przez strony w formie elektronicznej. Zawiadomienie o odrzuceniu ofert,
wyborze oferty ewentualnie unieważnieniu postępowania, będą przesyłane Uczestnikom emailem w formie elektronicznej.

2.

Osobą uprawnioną przez Organizatora do kontaktowania się z Uczestnikami jest Krzysztof
Czajka tel. + 48 797 803 044 e-mail: k.czajka@pzrugby.pl.

3.
IV.

Uczestnicy mogą porozumiewać się z Organizatorem w języku polskim lub angielskim.
Termin związania ofertą:

Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg
został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
V.

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 elektronicznej, w języku polskim
albo polskim i angielskim albo angielskim z tłumaczeniem na język polski. Oferta musi być
złożona przy wykorzystaniu wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do ogłoszenia. Załączniki
potwierdzające posiadane doświadczenie i renomę w realizacji zamówień tego rodzaju przez
Uczestnika mogą być przedłożone w języku polskim lub angielskim.

3.

Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Uczestnika muszą być
podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Uczestnika, zgodnie z formą
reprezentacji określoną we właściwym rejestrze handlowym. Upoważnienie do podpisania oferty
musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty.

4.

Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod
uwagę i spowoduje odrzucenia oferty. Organizator nie dopuszcza możliwości składania ofert
częściowych.

5.

Organizator może odstąpić od zawarcia umowy, w każdym czasie bez podania przyczyny lub
pozostawić ofertę bez rozstrzygnięcia.

6.

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z
Organizatorem, przez co rozumie się wzajemne powiązania między Organizatorem lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Organizatora lub osobami wykonującymi w
imieniu Organizatora czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
wykonawcą.

7.

Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

8.

Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym oferta znalazła się na skrzynce mailowej
Organizatora (określonym w pkt. 9 poniżej).

9.

Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy przesłać, w sposób
gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do
terminu otwarcia ofert na następujący adres e-mail Organizatora: k.czajka@pzrugby.pl z
dopiskiem jako temat wiadomości: „Oferta na sprzedaż i dostawę sprzętu sportowego dla PZR.
Nie otwierać przed terminem 21.12.2020 r., godz. 14:00”.

10.

Organizator nie żąda wniesienia wadium.

11.

Części oferty zastrzeżone przez Uczestnika jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa,
powinny być czytelnie oznaczone i oddzielone od jawnej części oferty.

VI.

Miejsce i termin składania ofert:

1.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 21.12.2020 r. do godz. 14:00 na adres e-mail Organizatora (wskazany w części
V pkt. 9 ogłoszenia).

2.

Oferta złożona po terminie zostanie pozostawiona bez otwierania.

VII.

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert:

1.

Przy wyborze oferty Organizator będzie się kierował następującymi kryteriami:
Jakość produktów, będących przedmiotem zamówienia oraz doświadczenie i renoma Uczestnika
w realizacji zamówień tego rodzaju – waga: 60 %
Cena – waga: 40 %

2.

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria.

3.

Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.

4.

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez
Uczestników w zakresie każdego kryterium.

5.

Organizator poinformuje Uczestników o wyniku przetargu lub jego zamknięciu bez dokonania
wyboru przez ogłoszenie na stronie internetowej Organizatora dotyczącej niniejszego
postępowania przetargowego (tj. na stronie, na której opublikowano ogłoszenie o przetargu), jak
również wysyłając indywidualne pisemne informacje do każdego z Uczestników przetargu.

6.

Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i
bez wskazywania przyczyn.

VIII.

Umowa:

Umowa na sprzedaż i dostawę sprzętu, będącego przedmiotem niniejszego ogłoszenia musi zostać
zawarta do dnia 31.12.2020 r. Warunki umowy (w tym w szczególności związane z dostawą sprzętu do
Organizatora) zostaną uzgodnione przez strony indywidualnie – za wyjątkiem ilości i rodzaju
sprzedawanego i dostarczanego Organizatorowi sprzętu, który musi być tożsamy z wykazem sprzętu z
Załącznika numer 2, jak również ceny, która musi być tożsama z ceną z oferty Uczestnika, z którym
zawierana jest umowa.

OFERTA

Załącznik nr 1

1. Dane dotyczące Oferenta:
1) Nazwa (firma) albo imię i nazwisko oraz siedziba albo miejsce zamieszkania i adres:
_________________________________________________________________________________
2) nr telefonu I e-mail:
_________________________________________________________________________________
3) numer w rejestrze handlowym: ______________________________________________________
2. Składamy ofertę na sprzedaż i dostawę sprzętu sportowego na rzecz Polskiego Związku
Rugby i oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę brutto: ______________zł
(słownie złotych: ____________________)
3. Posiadamy następujące doświadczenie i renomę w realizacji zamówień tego rodzaju:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Akceptujemy warunki przetargu i zobowiązujemy się do podpisania Umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Organizatora – najpóźniej do dnia 31.12.2020 r.
5. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr: _________ informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /
oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
6. Wszelką korespondencję w toku niniejszego postępowania należy kierować na poniższy
adres e-mail: ________________.
7. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są następujące
dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków stawianych Uczestnikowi:

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
Miejscowość ______________, kraj ____________ dnia _________________

_________________________________________________________________________________
(podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2
Nazwa Produktu
Opornica do rugby
Opornica do rugby
Sanki treningowe
Tarcza do rugby
Tarcza do rugby
Wałek do szarży
Wałek do szarży
Tarcza zgięta do rugby
Tarcza zgięta do rugby
Wałek do szarży
Worek na piłki XL
Worek na piłki L
Worek na piłki S
Piłka do rugby

Ilość
7
2
28
60
23
60
23
60
23
47
30
30
20
300

Płotki treningowe
Marekry boiskowe

50
30

Tyczki treningowe
Drabinka koordynacyjna
Sanki do treningu
szybkościowego
Spadochron biegowy
Koło do treningu wrzutu z autu
Ochraniacz do szarży
Kamizelka ochronna treningowa
Worki na sprzęt

23
40

Specyfikacja
Waga max 840kg, długość max 3300 mm, produkt musi posiadać koła do transportu, pokrowiec na produkt
Waga max 300 kg, długość max 2900 mm, do użytku na sztucznej nawierzchni, pokrowiec na produkt
Waga max 45kg, długość max 1550 mm, możliwość do stowrzenia własnego wzoru nadruku, pokrowiec na produkt
Waga max 2,6kg, możliwość stworzenia własnego wzoru nadruku
Waga max 1,6kg, możliwość stworzenia własnego wzoru nadruku
Waga max 18kg, możliwość stworzenia własnego wzoru nadruku
Waga max 10kg, możliwość stworzenia własnego wzoru nadruku
Waga max 3kg, możliwość stworzenia własnego wzoru nadruku
Waga max 2,1kg, możliwość stworzenia własnego wzoru nadruku
Waga max 4kg, wysokość max 70 cm, możliwość stworzenia własnego wzoru nadruku
Worek na piłki do rugby o pojemności min. 15 piłek
Worek na piłki do rugby o pojemności min. 10 piłek
Worek na piłki do rugby o pojemności min. 5 piłek
Rozmiar 5, oficjalna piłka rozgrywek mistrzowskich Rugby Europe
Płotki do treningu z możliwością regulacji na 2 wysokości), 50 kompletów po min. 6 sztuk, dołączone do kompletu
opakowanie do transportu
Znaczniki boiskowe z tworzywa, 30 kompletów po min 50 sztuk
Tyczki do treningu z nakładką umożliwiającą zginanie tyczki i wbicie w podłoże, komplet min po 12 sztuk, dołączone
opakowanie do transportu
Min 8 metrowa drabinka treningowa, dołączone wodoodporne opakowanie

48
57
30
20
50
10

Waga max 15kg, dołączona uprząż
Wraz z uprzężą oraz wodoodpornym opakowaniem
koło powinno mieć możliwość umieszczenia min. 5m nad ziemią - sprzęt do tego powinien być w zestawie
Minimum 20mm warstawa pianki ochronnej
Dostępne min w 2 rozmiarach
Worek na sprzęt mogący pomieścić min 8 ochraniaczy do szarży

Tender to select an entity that will sell and deliver sports equipment for the
Polish Rugby Union
I.

Description of the subject of the tender:

Polish Rugby Union (hereinafter referred to as "Organizer") in connection with the implementation of
public tasks consisting of: (i) preparation of players of the national team to participate in the Olympic
Games as well as preparation and participation in the World and European Championships in Olympic
sports in 2020 and (ii) the program to support non-Olympic sports by co-financing the preparation and
participation of competitors in international competition in 2020 (iii) and the promotion of sports for
children and youth and related to the implementation of the above-mentioned tasks with the use of funds
from subsidies received for the implementation of the above-mentioned tasks, announces a tender for
the sale and delivery to Organizer of sports equipment, specified in detail in the list constituting Appendix
No. 2 to this announcement.
II.
1.

Conditions for participation in the tender and description of the method of assessing
whether these conditions are met:
The Participant who meets the following conditions may participate in the tender:
1)

possesses the highest quality, specialized equipment, the sale and delivery of which
constitutes the subject of this announcement, in the amount indicated in Appendix No. 2

2)

demonstrate experience in the implementation of orders for the sale and delivery of rugby
sports equipment for at least one national team that participated in the "Six Nations
Championship" (i.e. Scotland, Wales, Ireland, England, France, Italy) during the last 3
years before the tender submission deadline. By demonstrating the implementation of the
orders, Organizer understands attaching by Participant of documents confirming the
implementation of the order for at least one national team that participated in the "Six
Nations Championship", in particular, but not only by attaching: a bill / invoice / proof of
payment / proof of delivery or any other document confirming the correct implementation
of such an order. Organizer reserves that attaching only the declaration of Participant that
he meets the above condition will be treated as failure to meet the above condition – which
will result in rejection of the offer;

3)

is an entity that has been continuously operating on the territory of Europe for at least 10
years and has its registered office in Europe, and will present a current excerpt from the
relevant commercial register.

2.

The conditions described in sec. 1 point 1-3 above will be assessed by Organizer on the basis of
the presented documents according to the rule: meets / does not meet.

3.

The offer of Participant that does not meet any of the conditions specified in sec. 1 points 1-3
above shall be rejected.

4.

Organizer reserves the right to change both the terms and the content of the announcement.

5.

As a result of the tender, Organizer intends to select one Participant with whom it will conclude
the agreement for the performance of the order covered by the announcement.

III.

Information on the way parties communicate with each other:

1.

In this tender, all statements, applications, notifications and information are provided by parties in
electronic form. Notification on rejection of offers, selection of an offer or cancellation of the
procedure will be sent to Participants by e-mail in electronic form.

2.

The person authorized by Organizer to contact with Participants is Krzysztof Czajka, phone: + 48
797 803 044 e-mail: k.czajka@pzrugby.pl.

3.

Participants may communicate with Organizer in Polish or English language.

IV.

Offer validity period:

The offer submitted in the course of the tender ceases to be binding when another offer has been
selected or when the tender has been closed without selecting any of the offers.
V.

Description of the method of the offer preparation as well as statements and documents
attached to the offer:

1.

The content of the offer must correspond to the content of the announcement.

2.

The offer must be submitted, under pain of nullity, in electronic form, in Polish or Polish and
English language versions or English language version with a polish translation. The offer must
be submitted using the template constituting Appendix No. 1 to the announcement. Attachments
confirming the experience and reputation in the implementation of such orders by the Participant
may be submitted in Polish or English language version.

3.

The offer and all attachments to the offer constituting representations of participant must be
signed by a person authorized to represent Participant, in accordance with the form of
representation specified in the relevant commercial register. The authorization to sign the offer
must be attached to the offer, unless it results from other documents attached to the offer.

4.

The submission of proposed alternative or variant solutions will not be taken into account and will
result in rejection of the offer. Organizer does not allow partial offers to be submitted.

5.

Organizer may withdraw from the conclusion of agreement at any time without stating any reason
or may leave the tender unresolved.

6.

The order may not be awarded to entities related by capital or personally with Organizer, which
is understood as mutual relations between Organizer or persons authorized to incur liabilities on
behalf of Organizer or persons performing activities on behalf of Organizer related to the
procedure of selecting the contractor and the contractor.

7.

Participants incur all costs related to the preparation and submission of offers.

8.

The date of offer submission is the date on which the offer was delivered to the e-mail box of
Organizer (specified in point 9 below).

9.

The offer, along with the required statements and documents, should be sent in a manner
ensuring the confidentiality of its content and securing its inviolability until the deadline for offers
submission to the following e-mail address of Organizer: k.czajka@pzrugby.pl with a note as the
subject of the message: "Offer for sale and delivery of sports equipment for PZR. Do not open
before the deadline 21.12.2020, at 14:00".

10.

Organizer does not demand tender guarantee.

11.

Parts of the offer indicated by Participant as being confidential business information of the
undertaking should be clearly labelled and separated from the non-confidential part of the offer.

VI.

Place and deadline for offers submission:

1.

The offer must be submitted together with the required documents and declarations by the
deadline of 21.12.2020 by 14:00 to e-mail address of Organiser (indicated in part V point 9 of
the announcement).

2.

The offer submitted after the deadline shall be left unopened.

VII.
1.

Criteria for evaluating offers, their importance and the method of evaluating offers:
When selecting the offer, Organizer will implement the following criteria:

The quality of the products being the subject of the order as well as the experience and reputation
of Participant in the implementation of such orders – importance: 60%
Price – importance: 40%
2.

Evaluation of the offers shall be assessed solely on the basis of the above criteria.

3.

The offers that are not subject to rejection shall be compared and evaluated.

4.

Offers be evaluated in relation to the most favourable conditions presented by Participants for
each criterion.

5.

Organizer shall inform Participants about the result of the tender or its closure without making a
selection by announcement on the Organizer's website regarding this tender procedure (i.e. on
the website on which the tender announcement was published), as well as by sending individual
written information to each of the tender Participants.

6.

Organizer reserves the right to cancel the tender without selecting any of the offers and without
stating reasons.

VIII.

Agreement:

Agreement for the sale and delivery of the equipment, which is the subject of this announcement, must
be concluded by 31.12.2020. The terms of the Agreement (including in particular those related to the
delivery of the equipment to the Organizer) will be agreed individually between the parties – except for
the quantity and type of sports equipment sold and delivered to Organizer, which must be identical to
the list of equipment indicated in Appendix No. 2, as well as the price, which must be the same as the
price from the offer of Participant with whom agreement is concluded.

OFFER

Appendix No 1

1. Data of the Offeror:
1) Name (company) or name and surname and the registered or place of residence and address:
_________________________________________________________________________________
2) telephone no. I e-mail:
_________________________________________________________________________________
3) commercial register number: ______________________________________________________
2. We submit an offer for the sale and delivery of sports equipment to the Polish Rugby Union
and we offer the implementation of the subject of the tender for the gross price: PLN
______________ (in words: ____________________)
3. We possess the following experience and reputation in the implementation of orders of this
type:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. We hereby accept the terms of the tender and undertake to sign Agreement at the place and
date indicated by Organizer – by 31.12.2020 at the latest.
5. We hereby represent that this offer contains on pages No. _________ information
constituting a confidential business information of the undertaking within the meaning of
the provisions on combating unfair competition / this offer does not contain information
constituting a confidential business information of the undertaking.
6. All correspondence in the course of this proceedings shall be sent to the following e-mail
address: ________________.
7. The appendices to this offer, constituting its integral part thereof, are the following
documents confirming the fulfilment of the conditions for the Participant:

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Place ______________, country ____________ date _________________

_________________________________________________________________________________
(signatures of persons indicated in the document authorizing them to act in legal transactions or presenting a power of attorney)

Appendix No. 2

Product
Scrum machine
Scrum Machine
Breakdown
Hit Shield
Hit Shield
Tackle bag
Tackle bag
Hit Shield (Curve)
Hit Shield (Curve)
Tackle bag
Ball bag
Ball bag
Ball bag
Rugby Ball
Hurdlers
Marker Discs
Training poles
Speed ladder
Speed Sled
Speed chute
Lineout hoop
Tackle suit
Body prodector
Tackle Suit bag

Quantity
7
2
28
60
23
60
23
60
23
47
30
30
20
300
50
30
23
40
48
57
30
20
50
10

Specifics
Max weight 840kg, max lenght 3300 mm, need to have wheels to transport, with cover
Max weight 300 kg, max lenght 2900 mm, suitable for an artificial surface, with cover
Max weight 45kg, max lenght 1550 mm, with cover
Max weight 2,6kg, logo provided can be printed
Max weight 1,6kg, logo provided can be printed
Max weight 18kg, logo provided can be printed
Max weight 10kg, logo provided can be printed
Max weight 3kg, logo provided can be printed
Max weight 2,1kg, logo provided can be printed
Max weight 4kg, max height 70 cm, logo provided can be printed
Hold up to 15 rugby balls
Hold up to 10 rugby balls
Hold up to 5 rugby balls
Size 5, product use in Ruby Europe competiton
Two height options available, 50 sets po min. Of 6 hurdlers in set, bag included
30 sets of min 50 discs each
Set of 12 grid training poles complete with carry bag, housing for the ground and the pole and rubber flex point
joined
Min 8 m Heavy duty nylon with adjustable, weighted rods, waterproof bag included
Max weight 15kg, harness included
Includes harness and bag
with possibility to put linetout hoop 5m above ground
min 20 mm thick foam
available in 2 sizes
holds up to 8 tackle suits

