Warszawa, dnia 30.10.2019
Polski Związek Tenisowy
ul. Konduktorska 4 lok. 10
00 – 775 Warszawa

OGŁOSZENIE O ORGANIZACJI PRZETARGU
1.

Nazwa i adres Zamawiającego:
Polski Związek Tenisowy z siedzibą w Warszawie, ul. Konduktorska 4 lok. 10, 00 - 775
Warszawa, NIP: 526 – 21 – 70 – 384, zwany dalej „Zamawiającym”, na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej „ustawą”, ogłasza przetarg w trybie nieograniczonym na
realizację zamówienia na przyznanie prawa do korzystania z tytułu „Oficjalna Piłka
Polskiego Związku Tenisowego”.

2.

Adres strony internetowej, na której zamieszona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona jest na stronie
internetowej: http://www.pzt.pl/1_318/przetargi.aspx

3.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem przetargowym jest:
a) 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
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.
b) 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/.
c) Ustalenie oficjalnej ceny piłek dla klubów – członków PZT (piłki na potrzeby
szkoleniowe) /cena nie wyższa jak w roku 2019 wraz z logo Partnera PZT/.
d) 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.
e) Dodatkowe świadczenia na mecze reprezentacji Davis Cup i Fed Cup
rozgrywanych w Polsce oraz turnieje zawodowe w ramach cyklu
organizowanego przez PZT – barter piłki oraz inne.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania
części lub całości zamówienia podwykonawcom.
Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
4.

Warunki udziału w postępowaniu
1) W zamówieniu mogą wziąć udział Oferenci (dystrybutorzy/producenci piłek), którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny
i organizacyjny, a także dysponują osobami zdolnymi do realizacji umowy,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację umowy,
d) nie podlegają wykluczeniu z zamówienia,
oraz spełniają pozostałe warunki określone w SIWZ.
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 przez Oferentów warunków, o którym mowa zostanie dokonana
w oparciu o dokumenty złożone przez Oferenta.

5.

1)

2)
3)
4)
5)

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składających się na ofertę, potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
W celu skutecznego złożenia oferty Oferent zobowiązany jest złożyć:
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo 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,
Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - Załącznik nr 1,
Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 „PZP” - Załącznik nr 2,
Oświadczenie, że oferowany przedmiot spełnia wymogi określone w przepisach
Międzynarodowej Federacji Tenisowej - Załącznik nr 3
Wzór umowy - Załącznik nr 4,

6.

Forma dokumentów
1. Dokumenty powinny być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych
za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania
Oferenta.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na
język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

7.

Wadium
Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane.

8.

Kryteria oceny
Oferty będą oceniane według dwóch kryteriów: wysokość ceny i kwota świadczeń
finansowych na rzecz PZT.

9.

Termin i miejsce złożenia oferty
Ofertę należy złożyć do dnia: 14.11.2019 do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego
wskazanej w pkt 1, sekretariat.
Oferty zostaną otwarte w dniu 14.11.2019 o godz. 12.15 w siedzibie zamawiającego
wskazanej w pkt 1, sala konferencyjna.

10.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami:
Grzegorz Wójcik, tel.: 604 111 559, godz. 9:00 – 16:00, e-mail: wojcik@pzt.pl

11.

Termin związania ofertą
Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Wiceprezes ds. Sportowych PZT
Dariusz Łukaszewski

Prezes Zarządu PZT
Mirosław Skrzypczyński

