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Warszawa, 24 listopada 2020 r. 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
 
1. Zamawiający: 

POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI  
ul. Erazma Ciołka 12, 01-402 Warszawa 
nr KRS: 0000033466, NIP: 527-20-43-457 
 

jako organ prowadzący: 
 
NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
POLSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI WE WŁADYSŁAWOWIE 
84-120 WŁADYSŁAWOWO, UL. ŻEROMSKIEGO 52 
NIP: 527 – 20 – 43- 457 
 
oraz 
 
NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE NR 71 
SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO POLSKIEGO ZWIAZKU KOSZYKÓWKI W ŁOMIANKACH 
05-092 – ŁOMIANKI, UL. STASZICA 2 
NIP: 118-15-84-725 
 

 
2. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest: 
-sprzedaż i dostawa GPS-APEX STATSPORTS – Systemu monitoringu GPS w sportach zespołowych. 
Zastaw bezprzewodowego monitorowania i rejestracji w czasie rzeczywistym prędkości, 
przemieszczeń, przyspieszeń, opóźnień, zderzeń, symetrii kroków, zmiany kierunku i częstości rytmu 
serca zawodników. Na podstawie danych można określać obciążenia treningowe i weryfikować 
proces szkolenia. System czujników GPS z wbudowanymi akcelerometrami, według wymagań 
wskazanych w załączniku nr 2 do zaproszenia; 
- zamówienie 2 systemów obejmuje dostawę do dwóch podmiotów wskazanych w punkcie 1. 
Dostawa na adresy Szkół wskazanych w pkt 1. 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 
3. Gwarancje:  

Zamawiający wymaga udzielenia na sprzęt 24-miesięcznej gwarancji producenta od daty dostarczenia 
sprzętu do Zamawiającego. 
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4. Termin realizacji:  
W terminie 12 dni od dnia podpisania umowy. 

 
5. Wymagania stawiane ofertom: 

- gwarancja najwyższej jakości sprzętu sportowego; 
- określenie warunków handlowych (warunki dostawy, gwarancji, wymiany, zwrotów, płatności, 
dokonywanych w ramach umowy; gwarancja niezmienność ceny i jakości w okresie obowiązywania 
umowy); 
- przedstawienie certyfikatów dla sprzętu. 
 

6. Wymagania stawiane Wykonawcom: 
Przedstawienie referencji potwierdzających prawidłową dostawę sprzętu sportowego na łączną 
kwotę powyżej 200 000 zł brutto w nie więcej niż 6 zamówieniach, w okresie ostatnich 2 lat przed 
upływem terminu składania ofert - stanowiących załącznik do Oferty. 

 
7. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

wag tych kryteriów i sposobu oceny oferty: 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował najniższą ceną. 
 
 

8. Inne istotne postanowienia dotyczące warunków realizacji zamówienia: 
8.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 14 dni od dnia złożenia. 
8.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę albo do odstąpienia 

od wyboru oferty bez podania przyczyny. 
8.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. 
8.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranym Wykonawcą postanowień 

umowy. 
8.5 Z wybranym ostatecznie Wykonawcą zostanie zawarta umowa o treści uzgodnionej pomiędzy 

Zamawiającym i Wykonawcą.  
8.6 Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie uregulowana, po przekazaniu 

Zamawiającemu dokumentacji, przelewem w terminie do 20 dni liczonych od daty otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury, poprzedzonej protokolarnym odbiorem zamówienia. 

8.7 Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).  

8.8 Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zakupu w rozumieniu 
przepisów kodeksu cywilnego. Otrzymanie przez Zamawiającego oferty nie jest równorzędne ze 
złożeniem przez niego zamówienia i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony 
Wykonawcy do zawarcia umowy. 

8.9 Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: 
- treść złożonej oferty nie odpowiada treści zaproszenia, w tym w szczególności jeżeli ofertowany 
sprzęt sportowy nie spełnia wymagań określonych w Załączniku nr 2 do zaproszenia; 
- wykonawca odmówi dostarczenia Zamawiającemu specyfikacji oferowanego sprzętu 
sportowego. 
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9. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest:  
– w zakresie jakości i specyfikacji sprzętu oraz formalnych dotyczących ofert – Janusz Kociołek 
– email: j.kociolek@pzkosz.pl 
 

10. Ochrona danych osobowych 
10.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuj, że Administratorem danych 
osobowych przekazanych w toku składania ofert jest Polski Związek Koszykówki z siedzibą w 
Warszawie przy ulicy Erazma Ciołka 12. 
10.2 W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych osobowych/prawo do usunięcia danych osobowych/ prawo do przenoszenia danych, chyba 
że: 
- istnieją prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania; 
- będzie to niezbędne do ewentualnego ustalenia lub obrony roszczeń lub będzie to w uzasadnionym 
interesie Administratora. 
10.3 Przysługuje Pani/ Panu: 

a) dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania swoich danych; 
c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 
d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej cofnięciem; 
10.4 Oświadczenia w zakresie ppkt. a, b i d powinno być przekazane Administratorowi tj. Polskiemu 
Związkowi Koszykówki pocztą lub drogą elektroniczną na adres e-mail: iodo@pzkosz.pl. 
10.5 Pani / Pana dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem 
w zakresie księgowości i doradztwa prawnego, obsługi informatycznej oraz Ministerstwu Sportu w 
celu kontroli prawidłowej realizacji zadań związanych z dofinansowaniem zadań PZKosz z obszaru 
wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa oraz w celu zapewnienia prawidłowego 
rozliczenia tego dofinansowania. 
10.6 Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany. 
10.7 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym minął termin do składania ofert. 

 

11. Sposób przygotowania i złożenia oferty 
Ofertę sporządzoną zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia ofertowego należy 
przesłać na adres j.kociolek@pzkosz.pl do dnia 30.11.2020 r. do godz. 10:00. 

 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego 
Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna sprzętu sportowego 
Referencje 
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mailto:j.kociolek@pzkosz.pl
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Załącznik nr 1. Wzór formularza ofertowego: 
 

WYKONAWCA: 

 

…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 

(Nazwa i adres Wykonawcy, 

telefon, faks i numer NIP) 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI 
ul. Erazma Ciołka 12 

01-402 Warszawa 
nr KRS: 0000033466 
NIP: 527-20-43-457 

 

 

 

 
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji na rzecz Zamawiającego zamówienia określonego w Specyfikacji 
(Załącznik nr 2), oraz oświadcza, że: 

 
1) akceptuje w pełni i bez zastrzeżeń postanowienia niniejszego zaproszenia do składania ofert, wszelkich 

wyjaśnień oraz modyfikacji tego zaproszenia do składania ofert, 
2) gwarantuje wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią niniejszego zaproszenia do 

składania ofert, wszelkich wyjaśnień oraz modyfikacji tego zaproszenia do składania ofert, 
3) cena oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi brutto (wraz z po podatkiem VAT):, 

........................................ PLN/ € (polskich złotych lub euro)  
(słownie:...................................................................................................................................................  
 
Szczegółowa kalkulacja wskazanej powyżej ceny przedstawiona została w Załączniku nr 2 do zaproszenia.  

 
4) zamówienie zostanie wykonane w terminie określonym przez Zamawiającego w niniejszym 

zaproszeniu do składania ofert, 
5) akceptuje termin związania ofertą wymagany w niniejszym zaproszeniu do składania ofert, 
6) w przypadku uznania oferty złożonej przez Wykonawca za najkorzystniejszą, umowę o treści 

uzgodnionej z Zamawiającym zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną 
wskazane przez Zamawiającego, 

7) Warunki handlowe oferty (dot. pkt 5 Zaproszenia do składania ofert), 
8) WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego zaproszenia do składania ofert należy kierować na 

poniższy adres: 
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Imię i nazwisko osoby/osób reprezentujących Wykonawcę:  
 
__________________________________________________________________________ 
 
Nazwa Wykonawcy:  
 
__________________________________________________________________________ 
                                   
__________________________________________________________________________ 
 
Adres:  
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Telefon:  
 
__________________________________________________________________________ 
 
Adres e-mail:  
 
__________________________________________________________________________ 
 
Fax: 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

........................................................................................................ 
(data, miejscowość, podpis(y) 
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Załącznik nr 2. Specyfikacja sprzętu sportowego – ilość 2 sztuki 
 
 

Zestaw do monitoringu obciążeń i pozycjonowania zawodników zawierający 15 szt. kamizelek z czujnikami  
GPS APEX StatSports, odbiornik do kamizelek GPS. 

1.  Zestaw służący do rejestrowania obciążenia treningowego oraz tętna. 

2.  Zestaw powinien zawierać minimum: 
- Nadajnik GPS  APEX firmy StatSports wraz z dedykowaną kamizelką oraz pasem do pomiaru HR 

montowanym w kamizelce – 15 szt.; 
- dodatkowe 6 sztuk kamizelek 
- odbiornik do nadajników pozwalający na rejestrację danych na żywo ; 
- wieczystą licencje na oprogramowanie do rejestracji i przechowywania danych. 

3.  System bezprzewodowego monitorowania i rejestracji w czasie rzeczywistym prędkości, przemieszczeń, 
przyspieszeń, opóźnień, zderzeń, symetrii kroków, zmiany kierunku i częstości rytmu serca 

4.  Wykorzystanie technologii GPS do określania przemieszczania i prędkości 

5.  Nadajniki indywidualne integrujące w sobie odbiornik GPS, odbiornik MAPPS, dwa akcelerometry, 
żyroskop, magnetometr, odbiornik Bluetooth dla parowania z zewnętrznymi urządzeniami 

6.  Częstotliwość próbkowania min. 10Hz dla przemieszczenia uzyskiwanych z GPS 

7.  Częstotliwość próbkowania przyspieszenia min. 100 Hz, zakres pomiaru przeciążeń min. +/- 16G 

8.  Dodatkowy akcelerometr do oznaczania nagłych zdarzeń takich jak upadki z próbkowaniem min. 100Hz 
i zakresem pomiarowym min. +/-200G 

9.  Częstotliwość próbkowania żyroskopu min. 100 Hz 

10.  Pomiar tętna z użyciem pasa na klatce piersiowej lub innego typu Polar 

11.  Każdy nadajnik posiada funkcję transmisji on-line oraz funkcję rejestracji do pamięci wewnętrznej 

12.  Zasięg łączności bezprzewodowej w czasie rzeczywistym min. 100 metrów 

13.  Waga nadajnika nie większa niż 80 gram 

14.  Każdy nadajnik posiada wbudowany procesor na bieżąco przetwarzający dane i generujący dane 
pomiarowe (do 50 różnych serii danych takich jak: ilość metrów na minutę, dystans, prędkość chwilowa 
i maksymalna, ilość przyspieszeń i opóźnień, balans kroków i inne) 

15.  Urządzenie potrafi retransmitować dane w czasie rzeczywistym do specjalnych odbiorników sygnału. 
System jednocześnie jest w stanie przesyłać dane z minimum 100 czujników. W przypadku wyjścia poza 
zasięg odbiornika, dane są zapisywane w pamięci urządzenia i uzupełniane po ponownym „wejściu” w 
zasięg odbiornika 

16.  Dedykowana aplikacja na komputer 

17.  Możliwość rejestracji danych wewnątrz i na zewnątrz budynków 

18.  Możliwość jednoczesnej współpracy z zewnętrznymi urządzeniami wykorzystującymi technologię 
Bluetooth LE takimi jak: pasy do pomiaru tętna, spodnie rejestrujące aktywność mięśniową, smartwatche 
i inne 

19.  Czas pracy nadajników po naładowaniu minimum 8 godzin. 

20.  Nadajniki posiadają: 
- wyświetlacz OLED do identyfikacji osoby go noszącej oraz wskazań nt. statutu nadajnika, 
- złącze microUSB do ładowania i transferu danych. 

21.  W skład zestawu wchodzi oprogramowanie bazodanowe z funkcją raportowania indywidulnych wyników 
osób noszących nadajniki jak i oceny całej grupy osób, z możliwością porównań osób i treningów. 
Oprogramowanie posiada także konfigurowalne raporty. 
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Szczegółowa kalkulacja ceny 
 

POZ. Nazwa Ilość 
Cena 

jednostkowa 
(brutto) 

Cena ogółem 
(brutto) 

1. 
APEX STATSPORTS _ system monitoringu 

GPS w grach zespołowych (z dostawą) 
2 szt.   

CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA (brutto)  
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