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1) formularz oferty 

2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w przetargu. 

3) protokół odbioru  
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Rozdział 1.  Nazwa i adres Organizatora przetargu 

 

Organizatorem przetargu jest Polski Związek Alpinizmu w Warszawie (00-087), ul 

Corazziego 5/24 telefon (22) 875 85 05 fax (22) 875 85 05, strona internetowa www.pza.org.pl 

- zwany dalej Zamawiającym 

 

Rozdział 2.  Postanowienia Ogólne 

 

1. Zamówienie prowadzone jest przy odpowiednim zastosowaniu przepisów dotyczących 

udzielania przetargu w trybie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 1964, Nr 16, 

poz. 93 ze zm.) – zwanego dalej Kodeksem cywilnym. 

2. W wyniku przeprowadzonego przetargu Zamawiającym zamierza wyłonić jednego 

Wykonawcę zamówienia.  

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

Rozdział 3.  Przedmiot zamówienia 

 

1) Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest: 

a) Dostawa chwytów do wspinaczki wraz z kluczami udarowymi dla Polskiego Związku 

Alpinizmu 

 

Specyfikacja dotycząca wymagań należnych do spełnienia dla dostawy chwytów do 

wspinaczki do konkurencji prowadzenie i bouldering pod kątem wykorzystania podczas 

przygotowań i zawodów rangi pucharów i mistrzostw Polski, pucharów Europy i świata, 

mistrzostw świata i Europy, w tym The Word Games 2017, znajduje się poniżej.  

 

2) Chwyty wspinaczkowe objęta realizacją zamówienia powinny być wykonana zgodnie z 

Europejskimi i Polskimi Normami dotyczącymi uchwytów wspinaczkowych (PN-EN 

12572-3:2008) 
3) Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) sporządzenia wstępnej listy chwytów z wyszczególnieniem ich rodzajów,  

2) uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego ostatecznej listy i kolorystyki 

chwytów, modeli zakrętarek,  

3) dostarczenia chwytów i zakrętarek wraz z osprzętem pod wskazaną lokalizację na 

terenie Polski w sposób zabezpieczający ich uszkodzenie podczas transportu,  

4) Szczegółowy opis zamówienia: 

a) Chwyt do wspinaczki wraz z kluczami udarowymi 

 4 zestawy: Zakrętarka udarowa GDR 10,8-LI BOSCH 2x2,0Ah L-BOXX lub  

markowe odpowiedniki tej samej klasy. Zestaw ma zawierać: Zakrętarkę, Walizkę 

narzędziową, minimum 2 akumulatory o parametrach 10,8V / 2,0Ah Li-Ion, 30-

minutową ładowarkę. 

 2 zestawy: 2 akumulatory o parametrach 10,8V / 2,0Ah Li-Ion, 30-minutową 

ładowarkę do w/w zakrętarek udarowych bądź ich odpowiedników,  

 4 sztuki: Bosch - 32-częściowy zestaw końcówek wkręcających, zawierający min. 

Końcówki do wkręcania śrub M10, lub  markowe odpowiedniki tej samej klasy. 



 

 3 

 4 sztuki: Bosch - Zestawy końcówek wkręcających Robust Line, wersja Extra Hard, 

lub  markowe odpowiedniki tej samej klasy. 

 32 sztuk struktur wspinaczkowych na bazie włókna szklanego,  w różnych kształtach, 

w przybliżonych rozmiarach wg. specyfikacji: 

o podstawa koło o śr. min. 100cm, wysokość min. 20, max 42cm –– 3szt.; 

o podstawa koło o śr. min. 150cm, wysokość min. 25, – 1 szt.; 

o podstawa min. 74x70cm, wysokość min. 25  – 1 szt.; 

o podstawa min. 110x40cm, wysokość min. 20  – 1 szt.; 

o podstawa min. 90x80cm, wysokość min. 35  – 1 szt.; 

o podstawa min. 75x40cm, wysokość min. 29  – 4 szt.  

o podstawa min. 75x50cm, wysokość min. 25  – 5 szt.  

o podstawa min. 80x60cm, wysokość min. 25  – 4 szt.  

o podstawa min. 65x55cm, wysokość min. 25  – 4 szt.  

o podstawa min. 45x30cm, wysokość min. 15  – 4 szt. 

o  podstawa min. 25x50cm, wysokość min. 10  – 4 szt. 

 

 29 sztuk struktur wspinaczkowych typu piramidy na bazie sklejki, o różnej podstawie, 

sposób montażu na wkrętach typu Spax., w przybliżonych rozmiarach: 

o podstawa min. 105x35cm, wysokość min. 29cm  – 1 szt.; 

o podstawa min. 55x55cm, wysokość min. 15cm  – 1 szt.; 

o podstawa min. 105x45cm, wysokość min. 30cm  – 1 szt.; 

o podstawa min. 65x30cm, wysokość min. 18cm  – 1 szt.; 

o podstawa min. 90x55cm, wysokość min. 18cm  – 1 szt.; 

o podstawa min. 100x40cm, wysokość min. 24cm  – 1 szt.; 

o podstawa min. 70x50cm, wysokość min. 13cm  – 1 szt.; 

o piramidy w różnym kształcie i rozmiarze, szerokość min. 25cm, max. 100cm, 

długość min. 40, max. 190cm – 14 szt,  

o piramida typu mini, rozmiar min. 20, max. 45cm, wys. min. 8, max. 16cm – 8 

szt. (każda w innym kształcie i innej geometrii podstawy, dopuszcza się montaż 

za pomocą śrub M10); 

 6 sztuk struktur modułowych z możliwością łączenia w różnej wielkości kształty, na 

bazie sklejki, w przybliżonych rozmiarach: 

o podstawa min. 30x80cm, wysokość min. 30cm  – 1 szt.; 

o podstawa min. 30x60cm, wysokość min. 30cm  – 1 szt.; 

o podstawa min. 60x30cm, wysokość min. 30cm  – 1 szt.; 

o podstawa min. 30x80cm, wysokość min. 30cm  – 1 szt.; 

o podstawa min. 30x60cm, wysokość min. 30cm  – 1 szt.; 

o podstawa min. 60x30cm, wysokość min. 30cm  – 1 szt.; 

 

 Chwyty wspinaczkowe wraz z śrubami M10 w ilości odpowiadającej ilościom 

chwytów (nie dotyczy chwytów typu spax, dla których należy dostarczyć wkręty typu 

spax w ilości odpowiadającej ilości otworów mocujących w chwytach). Chwyty w 

liczbie 800 sztuk w rozmiarach od XS do XXL, od minimum 4 producentów (w tym 2 

producentów z listy tzw. IFSC Holds Pool List 2015, co ma stanowić minimum 30% 

wielkości zamówienia). Zamówienie ma być zrealizowane z uwzględnieniem podziału 

ze względu na rozmiar chwytów:  

 100 szt. chwytów w rozmiarze XS (wielkość chwytu od 20-50 cm³) 
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 210 szt. chwytów w rozmiarze S (wielkość chwytu od 65-110 cm³) 

 210 szt. chwytów w rozmiarze M (wielkość chwytu od 125-260 cm³) 

 150 szt. chwytów w rozmiarze L (wielkość chwytu od 310-520 cm³) 

 80 szt. chwytów w rozmiarze XL(wielkość chwytu od 520-730 cm³) 

 40 szt. chwytów w rozmiarze XXL (wielkość chwytu min. 730 cm³) 

Dla chwytów S, M, L, XL i XXL dopuszcza się nie więcej jak po 2 sztuki identycznych 

chwytów.  

Preferowane będą chwyty w technologii wykonania, dzięki której chwyt odporny 

będzie na ścieranie. Preferowany jest materiał kompozytowy zapewniający min. 10 

krotnie większą odporność na pękanie niż chwyty oparte na bazie żywicy 

Poliuretanowej.  

Kolory chwytów zostaną ustalone na etapie realizacji zadania. 

b) Normy do spełnienia: 

 PN-EN 12572-3:2008 „Sztuczne ścianki wspinaczkowe – Część 3: Wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań uchwytów wspinaczkowych.” 

c) Gwarancje 

 Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu dokumentacji 

gwarancyjnej dla kluczy udarowych i ich osprzętu oraz instrukcji obsługi.  

 W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu zamówienia Wykonawca 

zobowiązuje się niezwłocznie do ich nieodpłatnej wymiany na nowy tej samej 

klasy/rodzaju.  

 

 

Rozdział 4.  Termin i miejsce realizacji zamówienia 

 

Wymagany termin wykonania umowy – grudzień 2016 / styczeń 2017 r. 

Miejsce realizacji zamówienia wskazane przez Zamawiającego na terenie Polski.  

 

 

Rozdział 5.  Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków 
 

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 

1) Spełniają warunki określone dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności; 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego 

warunku. 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:  

 

 wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w 

okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadające swoim 

rodzajem przedmiotowi zamówienia co najmniej 2 dwóch dostaw odpowiadającej 

swoim rodzajem dostawom, stanowiącym przedmiot zamówienia w zakresie 

dostawy chwytów wspinaczkowych w tym 1 zamówienie w ilości przekraczającej 
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1000 sztuk chwytów wspinaczkowych, w tym minimum od 2 różnych 

producentów,  

 Zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykazali, że wykonali należycie w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 budowy ściany wspinaczkowej o 

powierzchni ściany minimum 1000m2 wraz z dostarczeniem chwytów 

wspinaczkowych (w tym chwytów własnej produkcji); na której rozegrano zawody 

międzynarodowe z kalendarza IFSC oraz Puchar Polski. 

 

 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia; 

 

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego 

warunku. 

 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy znajdują się w 

sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

2) Ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w przetargu będzie dokonana 

w oparciu o prawidłowość i kompletność złożonych wszystkich oświadczeń i 

dokumentów jakich żądał Zamawiający. 

3) Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków, o których mowa  

w pkt 1.1 niniejszego ogłoszenia, nie później niż na dzień składania ofert. 

 

2. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 1 dokonana zostanie 

zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach   

i oświadczeniach przedłożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą i wyszczególnionych  

w Rozdziale 6 ogłoszenia. 

3. Zamawiający przewiduje, iż wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie 

złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 

w ogłoszeniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez 

zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu, zawierające 

błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym 

terminie. 

 

Rozdział 6.  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie Wykonawcy mają 

obowiązek załączyć do oferty  

 

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w Rozdziale 5 ust.1 

ogłoszenia Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

1) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w przetargu, Wykonawca składa 

wraz z ofertą następujące dokumenty: 

a)  oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w trybie art. 701  



 

 6 

– 705 Kodeksu cywilnego, (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 

ogłoszenia); 

 

b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (sporządzone wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia), oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przedmiotowy wykaz musi 

zawierać informacje o wykonanych dostawach, których ilość, wartość i zakres 

odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w niniejszym 

rozdziale 5 ust. 1 pkt 1 lit. b ogłoszenia; 

 

Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie są: 

 poświadczenie lub inny dokument potwierdzający należyte wykonanie 

usługi, 

 oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

poświadczenia, o którym mowa powyżej. Jeśli wykonawca składa 

oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości 

uzyskania poświadczenia. 

 

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz usług lub dowody potwierdzające 

czy usługi zostały wykonane należycie budzą wątpliwości Zamawiającego, 

zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz 

którego usługi były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub 

dokumentów bezpośrednio zamawiającemu. 

 

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi 

wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej zostały wcześniej wykonane, 

wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa 

powyżej 

 

c) oświadczenie, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej przez siebie działalności na kwotę 500.000,00 zł; 

 

2) ponadto do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie 

wcześniej niż 2 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

2. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w przetargu mogą być przesłane 

w formie podpisanego skanu. 

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

4. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty sporządzonej na formularzu 

ofertowym (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia) pełnomocnictwo - 

jeżeli umocowanie do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu 
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Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty - w oryginale albo w 

postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii. 

5. Nie spełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem 

Wykonawcy z postępowania.  

 

Rozdział 7.  Oferta składana wspólnie przez więcej niż jednego Wykonawcę 

 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić 

pełnomocnika do reprezentowania ich w przetargu albo reprezentowania w przetargu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. Oferta składana wspólnie przez więcej niż jednego Wykonawcę powinna dodatkowo: 

1) zawierać oddzielne dla każdego z Wykonawców oświadczenia i dokumenty wskazane 

w Rozdziale 6 ust. 1 pkt 2,  

2) zawierać pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie 

pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia.  

3. Zamawiający wskazuje, że podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

4. W przypadku wyboru oferty składanej wspólnie przed zawarciem umowy o zamówienie 

publiczne Wykonawcy zobowiązani będą do złożenia Zamawiającemu umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. 

 

Rozdział 8.   Udzielanie wyjaśnień dotyczących specyfikacji zamówienia 

 

1. Zainteresowani złożeniem oferty mogą składać Zamawiającemu zapytania pisemnie lub 

faksem lub e-mailem.   

2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

terminem składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

 

Rozdział 9.   Porozumiewanie się z uprawnionymi pracownikami Zamawiającego oraz 

informacje dotyczące sposobu przekazywania oświadczeń i dokumentów 

 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną w godz. 8:00 – 16:00 pod numer: fax. 

22 875 85 05 mail: biuro@pza.org.pl  

 

 

 

Rozdział 10. Termin związania ofertą 

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania 

ofert.  

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą. 

 

mailto:biuro@pza.org.pl
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Rozdział 11.  Wadium 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

Rozdział 12.  Sposób przygotowania oferty 

 

1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią załączniki do 

ogłoszenia, musi być zgodna z Ustawą oraz spełniać poniższe wymogi:  

1) Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty według wzoru stanowiącego załącznik 

nr 1 do ogłoszenia.  

2) Do oferty muszą być dołączone dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale 6.  

3) Ofertę można złożyć w formie elektronicznej na adres email: biuro@pza.org.pl  . W 

tytule należy podać „Przetarg w trybie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego na dostawę 

chwytów wspinaczkowych wraz z kluczami udarowymi” 
4) Oferta musi być przygotowana w języku polskim. 

5) Oferta musi być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania 

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu. Jeżeli umocowanie do 

reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z 

innych dokumentów załączonych do oferty, do oferty należy załączyć stosowne 

pełnomocnictwo.  

2. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz 

wycofać złożoną przez siebie ofertę. Wycofanie jest skuteczne pod warunkiem, że 

Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie Wykonawcy w tym przedmiocie przed 

terminem składania ofert. Do zmiany oferty stosuje się odpowiednio postanowienia ust.1.  

3. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić do niej zmiany po upływie terminu 

składania ofert. 

4. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem poczty, poczty kurierskiej 

należy przygotować w sposób określony w ust. 1 powyżej i przesłać w zewnętrznej 

kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego wskazany w Rozdziale 1, przy czym  

w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data i godzina 

dotarcia przesyłki do sekretariatu Zamawiającego, a nie data złożenia przesyłki w urzędzie 

pocztowym lub innemu przewoźnikowi.  

5. Ofertę złożoną po upływie terminu do składania ofert zwraca się bez otwierania bez 

względu na przyczyny opóźnienia.  

 

Rozdział 13.  Wprowadzanie zmian do ogłoszenia  

 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę ogłoszenia Zamawiający zamieszcza ją także na 

swojej stronie internetowej www.pza.org.pl. 

 

Rozdział 14.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć u Zamawiającego (Corazziego 5/24, 00-087 Warszawa) do dnia 

21.12.2016 do godziny 12:00. 

2. Zamawiający poinformuje Wykonawców o wyniku przetargu lub jego unieważnieniu bez 

dokonania wyboru w drodze informacji umieszczonej na stronie internetowej.  

mailto:biuro@pza.org.pl
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez wybrania 

którejkolwiek z ofert bez wskazania przyczyny takiej decyzji.  

 

Rozdział 15.  Sposób obliczenia ceny oferty 

 
1. Wykonawca poda cenę oferty w sposób określony w "Formularzu oferty" (załącznik 

nr 1 do niniejszego ogłoszenia). 
2. Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc  

po przecinku. 
3. 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). Zastosowanie przez Wykonawcę stawki 
podatku od towarów i usług (VAT) niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje 
odrzucenie oferty. 

4. Do wyliczeń opisanych w Rozdziale 17 brana jest cena oferty brutto. 
5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 
6. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 
7. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 

wariantowości cen 
 

 

Rozdział 16.  Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 

rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą 

 

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 

 

Rozdział 17.  Opis kryteriów oceny oferty z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz      

sposobu oceny ofert 

 

Jedynym kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego będzie cena. 

 

Rozdział 18.  Informacje o trybie otwarcia ofert 

 

Otwarcie ofert odbywa się w siedzibie Zamawiającego.  

 

Rozdział 19.  Sposób oceny ofert i informacje o unieważnienie przetargu 

 

1. Na każdym etapie przetargu Zamawiającym ma prawo unieważnić przetarg. 

2. Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu  

z przetargu. 

3. Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z treścią ogłoszenia 

a następnie ocenione zgodnie z warunkami i kryterium zawartym w ogłoszeniu. 

4. W toku badania i oceniania ofert Zamawiający może zażądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

 

Rozdział 20.  Rozstrzygnięcie przetargu 

 



 

 10 

1. Przetarg zostanie rozstrzygnięty, gdy jego wynik zatwierdzi Kierownik Zamawiającego 

lub upoważniona przez niego osoba. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający podaje informacje na 

stronie internetowej o:  

1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,  

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z przetargu. 

3. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i 

zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

 

 

Rozdział 21.  Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione w celu 

zawarcia umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Rozdział 22. Warunki i terminy płatności 

 

1. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu 

zamówienia, na warunkach określonych w umowie. 

 

Rozdział 23.  Termin i miejsce zawarcia umowy 

 

Warszawa, 23.12.2016 r. 

Rozdział 25.  Udostępnienie ogłoszenia 

 

1. Ogłoszenie udostępnia się na stronie internetowej: www.pza.org.pl. 

2. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje nieodpłatnie ogłoszenie w terminie 5 

dni od dnia wpłynięcia wniosku.   

 

Rozdział 26. Zwrot kosztów udziału w przetargu 

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w przetargu w tym kosztów 

przygotowania oferty. 

http://www.pza.org.pl/
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Załącznik nr 1 do ogłoszenia 

 

……………………… 

Pieczątka firmowa 

 

………………..…, dnia ……………. 

 

FORMULARZ OFERTY 

1. Dane Wykonawcy. 

 

1) Pełna nazwa: …………………………………………………………………………… 

2) Adres (siedziba) – kod, miejscowość, ulica: …………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

3) Adres do korespondencji (wypełnić jeśli jest inny niż adres siedziby) ………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

4) Adres  poczty elektronicznej …………………………………………………………… 

5) Numer telefonu ………………………………. 6) Numer faksu ………………………. 

7) NIP …………………………………………….8) REGON …………………………… 

9) Rachunek bankowy Wykonawcy (nazwa banku i numer rachunku) …………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

10) Imię i nazwisko oraz numer telefonu do kontaktów Wykonawcy z Zamawiającym … 

……………………………………………………………………………………………… 

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

Dotyczy: przetargu nr ............................ 

Nazwa przedmiotu zamówienia: dostawa chwytów do wspinaczki wraz z kluczami 

udarowymi dla Polskiego Związku Alpinizmu 

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się i bezwarunkowo akceptujemy Szczegółowy Opis 

Przedmiotu Zamówienia. Przedmiotowe zamówienia zrealizujemy zgodnie z ww. opisem i 

w spośób przez niego określony. 

3. Oferuję/emy realizację przedmiotu zamówienia za: 

 

cenę brutto: ................................... zł (słownie złotych:  .............................................................. ). 

Cena łączna z podatkiem VAT są liczbami wynikowymi wypełnionego poniżej formularza 

cenowego. 

 

l.p.  Nazwa Ilość  Cena 

jednostkowa z 

VAT  

 

Wartość 

z VAT 

(ilość x cena 

jednostkowa 

z VAT) 

1     

 
Oświadczamy, że podana wyżej stawka jednostkowa oraz ceny łączne zawierają w sobie wszelkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia  określone w ogłoszeniu 

 

 



 

 12 

4. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym przez 

Zamawiającego w ogłoszeniu.  

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w ogłoszeniu, tj. przez 

okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

6. Oświadczamy, że niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach ….. . 

 

 

 

..............................., dnia ..................... 2016 r. 

 

 

 

 

………………………………….…………. 
Podpis/y, pieczątki/ki imienna/e osoby/osób 

 upoważnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

*) niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do ogłoszenia 

 

 

 
 

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

miejscowość, data 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E    W Y K O N A W C Y 

ubiegającego  się  o  udzielenie  zamówienia w  trybie  przetargu w trybie art. 701 – 705 

Kodeksu cywilnego, którego przedmiotem jest dostawę chwytów do wspinaczki wraz z 

kluczami udarowymi  dla Polskiego Związku Alpinizmu 

 
Ja niżej podpisany [imię nazwisko]:   

             

jako upoważniony do reprezentowania wykonawcy/ firmy [nazwa firmy]: 

 

        

 

 

oświadczam, że: 

 

posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - jeżeli  przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania; 
 

posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie określonym przez Zamawiającego 

w ogłoszeniu; 

 

znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia w zakresie określonym przez Zamawiającego w ogłoszeniu. 

 

 

 

 

____________________________________ 
       podpis osoby  upoważnionej  do reprezentowania firmy 

 

 

 

.................................., dnia ............................ 2016 r. 
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      Załącznik Nr 3  

 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU  

 

W ramach zamówienia na dostawę chwytów do wspinaczki wraz z kluczami udarowymi dla 

Polskiego Związku Alpinizmu 

 

 

 

 

Uwagi 

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

 

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

 

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

 

Przedmiot zamówienia przyjęty / nieprzyjęty* ze względu na 

 

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

 

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

 

 

ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA 

(imię, nazwisko i pieczątka      (imię, nazwisko i pieczątka  

przedstawiciela   Zamawiającego)      przedstawiciela firmy) 

  

*niepotrzebne skreślić   
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Załącznik nr 4  

 

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

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)  

 

Wykaz wykonanych usług potwierdzających spełnienie warunków udziału w przetargu w 

trybie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.) 

 

Oświadczamy, że wykonaliśmy, a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych również 

wykonujemy, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostaw odpowiadające swoim 

rodzajem dostawom, stanowiącym przedmiot zamówienia w zakresie dostawy chwytów 

wspinaczkowych zamówienie w ilości przekraczającej 1000 sztuk chwytów wspinaczkowych, 

w tym minimum od 2 różnych producentów, co najmniej 1 budowy ściany wspinaczkowej o 

powierzchni ściany minimum 1000m2 wraz z dostarczeniem chwytów wspinaczkowych (w 

tym chwytów własnej produkcji); na której rozegrano zawody międzynarodowe z kalendarza 

IFSC oraz Puchar Polski. 

 

 

Lp. Nazwa i adres odbiorcy 
Rodzaj i zakres 

zamówienia 

Wartość 

zamówienia 
Czas realizacji 

     

     

     

 

Uwaga! Na potwierdzenie spełnienia warunku, Wykonawca załączy dokumenty 

potwierdzające, że wykazane dostawy zostały wykonane należycie 

 

 

 

............................., dnia ..................... 2016 r.  

 

   

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

         podpis 


