
 
 

 

 Wilkasy, 9 grudnia 2021 roku 
 
 
 
 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
na realizację zamówienia pn.: 

Dostarczenie nawierzchni modułowej – maty do judo (tatami) 14x14 m 
. 

 
 
 
nr ref. postępowania: 004-12-2021 
 
 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 
Akademicki Związek Sportowy 
Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego 
Ośrodek w Wilkasach 
ul. Niegocińska 5 
11-500 Giżycko 
 
Osoba do kontaktów w sprawie zaproszenia: 
Marek Szlachta 
Dyrektor AZS COSA Ośrodek w Wilkasach 
tel. 87 428 0 702 
tel. kom. 535-091-957 
e-mail: dyrekcja@azs-wilkasy.pl 
 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie nawierzchni modułowej – maty do judo (tatami) o 
powierzchni 196 m2. 
2. Szczegółowe warunki wykonania zamówienia zostały określone w Załączniku nr 2  (Opis przed-
miotu zamówienia) do Zaproszenia do złożenia oferty. 
3. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem CPV: 
37421000-5 - Maty gimnastyczne, 
4. Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz. 2019 ze zm.) na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 tej 
ustawy. 
 
 
III. TERMIN REALIZACJI 
Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.  
 



 
 

 

 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Zaleca się przygotowanie oferty zgodnie ze wzorem Formularza Oferty stanowiącym Załącznik 
nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty (w przeciwnym przypadku, oferta musi zawierać wszystkie 
informacje wymagane przez Zamawiającego). 
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego Wykonawcę więcej 
niż jednej oferty lub po terminie, spowoduje jej odrzucenie. 
 
 
V. KRYTERIA OCENY OFERT 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryterium: cena (100%). 
2. Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto. Liczba punktów dla 
każdej następnej oferty zostanie obliczona w następujący sposób: liczba punktów = najniższa 
cena brutto/cena brutto oferty ocenianej*100. 
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zawierała najniższą cenę. 
4. Cena przedstawiona przez Wykonawcę oraz inne warunki wykonania zamówienia nie podlegają 
negocjacjom w trakcie oceny. 
 
 
VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Ofertę należy złożyć w terminie do 13 grudnia 2021 r., do godz. 12:00 drogą elektroniczną na 
adres: dyrekcja@azs-wilkasy.pl – skan podpisanej przez Wykonawcę oferty (w tytule maila proszę 
wpisać nazwę lub nr postępowania). 
2. Oferta złożona po terminie (liczy się data wpływu oferty) zostanie odrzucona. 
 
 
VII. ZASTRZEŻENIE O MOŻLIWOŚCI ODWOŁANIA LUB ZMIANY ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA 
OFERT 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany Zaproszenia do upływu terminu 
składania ofert, bez podania przyczyny. Jednocześnie informuje, iż zgodnie z obowiązującym pra-
wem niniejsze Zaproszenie do złożenia oferty nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, 
jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Zamawiający informuje, że postępowanie może zakończyć się: 
1) dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty; 
2) niewybraniem żadnej oferty wykonawcy; 
3) niezłożeniem przez wykonawców ofert; 
4) uznaniem wszystkich złożonych ofert za nieważne (niezgodność oferty z treścią zaproszenia do 
złożenia ofert); 
5) odstąpieniem przez Zamawiającego od udzielenia zamówienia. 
3. W sytuacji, gdy Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy a została złożona więcej niż jedna 
oferta, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 
 
 
VIII. ZAŁĄCZNIKI 
Załącznik nr 1 - wzór Formularza ofertowego 
Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia 
 



 
 

 

 
Z poważaniem 

 
Marek Szlachta 

Dyrektor 
AZS COSA Ośrodek w Wilkasach 

 


