POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI
ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa
Tel./fax. +48 22 836 38 00
www.pzkosz.pl, pzkosz@pzkosz.pl
NIP: 527-20-43-457, REGON: 000866604, KRS: 0000033466

Warszawa, dnia 11 października 2021 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
1.

Zamawiający

Polski Związek Koszykówki
ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa
nr KRS: 0000033466, NIP: 527-20-43-457
2.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
- dostawa komputerów przenośnych do ośrodków SMOK oraz KOSSM PZKosz na terenie Polski (zał.
3) o wymaganiach wskazanych w Załączniku nr 2 do Zaproszenia;

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.

Gwarancje: Zamawiający wymaga udzielenia na sprzęt komputerowy 24 miesięcznej gwarancji
producenta od daty dostarczenia sprzętu do ośrodków wskazanych w załącznikach 3 i 4.

4.

Termin realizacji: w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy

5.

Wymagania stawiane ofertom:
- gwarancja najwyższej jakości sprzętu komputerowego;
- określenie warunków handlowych (warunki dostawy, gwarancji, wymiany, zwrotów, płatności,
dokonywanych w ramach umowy; gwarancja niezmienność ceny i jakości w okresie obowiązywania
umowy);

6.

Wymagania stawiane Wykonawcom:
Przedstawienie referencji potwierdzających prawidłową dostawę sprzętu komputerowego na
łączną kwotę powyżej 100 000 zł brutto w nie więcej niż 4 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 60 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.
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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 30 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 11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24 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
oferowane komputery przenośne nie spełniają wymagań określonych w Załączniku nr 2 do
zaproszenia,
- wykonawca odmówi dostarczenia Zamawiającemu specyfikacji oferowanych komputerów
przenośnych
9. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest:
- w zakresie jakości i specyfikacji sprzętu oraz formalnych dotyczących ofert - Maciej Szelągowski –
email: m.szelagowski@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 Siedmiogrodzkiej 9.
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 / danych osobowych zawodnika 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;
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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.
10. Sposób przygotowania i złożenia oferty
Ofertę sporządzoną zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia ofertowego należy
przesłać, na adres m.szelagowski@pzkosz.pl oraz pzkosz@pzkosz.pl do dnia 19.10.2021 r. do godz.
15:00.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego
Załącznik nr 3 – Lista ośrodków SMOK oraz KOSSM
Referencje
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Załącznik nr 1. Wzór formularza ofertowego:
WYKONAWCA:
……………………………………………..

ZAMAWIAJĄCY:
Polski Związek Koszykówki
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

……………………………………………..
(Nazwa i adres Wykonawcy
……………………………………………..
(telefon, faks i numer NIP)
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)
(słownie: ......................................................................................................................./100 groszy).
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) 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 email: _________________________
Faks: _____________

........................................................................................................
(data, miejscowość, podpis(y)

POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI
ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa
Tel./fax. +48 22 836 38 00
www.pzkosz.pl, pzkosz@pzkosz.pl
NIP: 527-20-43-457, REGON: 000866604, KRS: 0000033466

Załącznik nr 2. Specyfikacja sprzętu komputerowego:
Pozycja 1)
12 sztuk:
·
·
·
·
·
·

Komputer klasy mainstream
procesor minimum 4 rdzenie, 8 wątków
pamięć operacyjna – min. 8 GB,
matryca minimum 13,3” fullHD matowa
dysk twardy SSD – min. 512 GB
multimedia –karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną zgodna z High Definition
wbudowane głośniki stereo,
· wbudowana kamera min 0,7 MPix, min 2 x USB 3.0 typ A
· oprogramowanie: system operacyjny – Windows 10, Microsoft Office min. 2016
· mysz – dwuprzyciskowa, laserowa bezprzewodowa w technologii radiowej z rolką scroll),
· torba wykonana z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabrudzenia,
· gwarancja – 24 miesięczna gwarancja producenta,
· Wykonawca zainstaluje oprogramowanie i skonfiguruje w/w sprzęt zgodnie
z wymaganiami Zamawiającego.
Cena jednostkowa nie może przekroczyć 3900 zł brutto
Pozycja 2)
3 sztuk:
·
·
·
·
·
·

Komputer klasy mainstream
procesor minimum 4 rdzenie, 8 wątków
pamięć operacyjna – min. 8 GB,
matryca 13,3” lub 14” fullHD matowa
dysk twardy SSD – min. 512 GB
multimedia –karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną zgodna z High Definition
wbudowane głośniki stereo,
· wbudowana kamera min 0,7 MPix, min 2 x USB 3.0 typ A
· oprogramowanie: system operacyjny – Windows 10, Microsoft Office min. 2016
· mysz – dwu-przyciskowa, laserowa bezprzewodowa w technologii radiowej z rolką scroll),
· torba wykonana z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabrudzenia,
· gwarancja – 24 miesięczna gwarancja producenta,
· Wykonawca zainstaluje oprogramowanie i skonfiguruje w/w sprzęt zgodnie
z wymaganiami Zamawiającego.
Cena jednostkowa nie może przekroczyć 4100 zł brutto
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Szczegółowa kalkulacja ceny

POZ.

Nazwa

Ilość

1.

(wpisać model komputera)

12 szt.

2.

(wpisać model komputera)

3 szt.

CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA (brutto)

Cena
jednostkowa
(brutto)

Cena ogółem
(brutto)
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Załącznik nr 3. Lista ośrodków do wysyłki komputerów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

SMOK Bielsko Biała
SMOK Bielsk Podlaski
SMOK Bełżyce
SMOK Jelenia Góra
SMOK Kutno
SMOK Lubin
SMOK Mrągowo
SMOK Ustroń
SMOK Warszawa Białołęka
SMOK Warszawa Bielany
KOSSM PZKosz Kraków K
KOSSM PZKosz Warszawa Ochota

