
                      

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na wykonanie minimum 400 koszulek dla zawodników Olimpiad Specjalnych  

 

1. Nazwa i adres zamawiającego  

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie 

ul. Orzepowicka 15a, 44-217 Rybnik 

2. Opis zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie minimum 400 koszulek  

Koszulki powinny być wykonane według wskazań Zamawiającego, a mianowicie: 

minimum 200 koszulek z okrągłym dekoltem wykonane z materiału poliestrowego (100%) 

oddychającego o siatkowej strukturze i o gramaturze w przedziale 130-140 g/m
2
. (wybór 

kolorystyki: pomarańczowy, niebieski, szary, różowy, czerwony i zielony, rozmiary od XS do 

2XL). Ponadto minimum 200 koszulek polo wykonanych z szybkoschnącego materiału 

poliestrowego (100%) oddychającego o strukturze siatkowej i o gramaturze w przedziale 130-

140 g/m
2
 (wybór kolorystyki: pomarańczowy, niebieski, szary, czarny, czerwony i zielony, 

rozmiary od XS do 2XL). 

Na wszystkich koszulkach konieczne jest trwałe umieszczenie trzech logotypów  

w kolorze białym, zgodnie z przygotowaną wizualizacją (w załączniku). Przy czym 

wykonawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany np. logo PFRON zamiast logo 

Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu lub odwrotnie, a także zmiany 

nazwy klubów np. Halembianka Ruda Śląska, Promyk Rybnik itd. Szczególnie zmiany nazwy 

klubów należy wziąć pod uwagę dokonując wyceny w złożonej ofercie. 

Ostateczne wykonanie minimalnej, łącznej liczby koszulek powinno nastąpić nie 

później niż  10 września 2021 roku. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania 

większej liczby  koszulek po tej samej cenie w okresie do 30 października 2021 roku. 

4. Oferta powinna zawierać: 

 Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz oferty- załącznik nr 1 

  Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – załącznik nr 2 

 Wykonawca na własny koszt musi dołączyć do składanej oferty 4 koszulki polo w 

kolorze szarym w rozmiarach S, M, L, XL oraz 4 koszulki z okrągłym dekoltem w 



                      

kolorze szarym w rozmiarach S, M, L, XL zgodne przedmiotem zamówienia (czyli 

wykonanymi logotypami) 

 Oferta powinna być podpisana na każdej ze stron przez osobę upoważnioną do 

składania ofert oraz opieczętowana przez Oferenta. 

a). Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do 

oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy. Z treści pełnomocnictwa winien jasno wynikać zakres 

umocowania. 

 Wszystkie zapisane strony oferty powinny być opatrzone podpisem wraz pieczątką 

osoby lub osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym w imieniu 

wykonawcy (w przypadku braku pieczątki osoby podpis powinien zostać złożony             

w taki sposób, aby umożliwił identyfikację osoby) bądź przez upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. 

 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie 

oraz opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby uprawnionej i dodatkowo opatrzone 

datą dokonania poprawki. 

 Wykonawca  może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną prze siebie ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma na ten temat pisemne oświadczenie złożone 

przez uprawnione osoby przed terminem składania ofert. Powyższe oświadczenie               

o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych 

wymagań, jak składana oferta tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie, dodatkowo 

opisanej „Zmiana” lub „Wycofanie” 

 Wykonawca składa tylko jedną ofertę i ponosi wszelkie koszty związane z jej 

opracowaniem, niezależnie od wyniku postępowania. 

 Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa             

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych  

 Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.08.2021r.  

do godziny 13:00 

 Ofertę razem z wykonanymi przykładowo koszulkami należy złożyć:  

Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie 

Śląskiej ul. Kłodnicka 91, 41-706 Ruda Śląska w godzinach od 8:00 do 13.00 (w 

dni powszednie), ze względu na stan epidemii w naszym kraju prosimy o kontakt 



                      

telefoniczny na minimum 30 minut przed przybyciem do Ośrodka pod numerem 

509 356 981  (Dariusz Wosz) 

 Decyduje termin wpływu oferty. Oferty niekompletne, przesłane po terminie lub pod 

inny niż wskazany adres nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego. 

 Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 13.08.2021 r. o godz. 13:15                   

w siedzibie Ośrodka. 

5. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe warunki: 

 Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 

 W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę 

i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do 

wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnym z posiadanymi uprawnieniami 

określonej działalności. 

 Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,               

a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

 Uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej. 

 Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji. 

 Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika. 

 Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

6. Kryteria oceny ofert i wyboru wykonawcy 

Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie kierował się kryterium: 

a) ceny w walucie polskich złotych. (75%). 

b) jakością i estetyką wykonania przykładowych koszulek (25 %) 

   O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. Ponadto wybór najkorzystniejszej oferty 

zostanie opublikowany na stronie internetowej www.slaskie.olimpiadyspecjalne.pl  

http://www.slaskie.olimpiadyspecjalne.pl/


                      

   Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na 

to, że złożone oferty w wyniku oceny otrzymały tę samą liczbę punktów, 

Zamawiający może wezwać Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 

terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie oferowanej 

ceny. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

   Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty                          

w przypadku, gdyby Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą 

odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Oferentem stało się 

niemożliwe z innych przyczyn, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania 

ofertą. 

   Jeżeli Oferent, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę nie będzie zdolny do 

zrealizowana usługi w podanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma 

prawo do odstąpienia od zawarcia umowy. W niniejszej sytuacji, Zamawiający może 

zawrzeć umowę z Oferentem, którego oferta była następna w kolejności, pod 

warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą. 

7. Sposób obliczenia oceny oferty - osobno dla każdego rodzaju koszulek (polo lub  

t-shirt) 

 Wagi punktowe lub procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert 

C [Cena brutto] – 75 % 

                  W [Wykonanie przykładowych sześciu koszulek] – 25% 

 

 Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium 

             P= [Cmin / CB] x 75 + [WB/ Wmax] x 25 

 

P - ilość uzyskanych punktów 

Cmin  - najniższa oferowana cena brutto spośród badanych ofert 

CB   - cena brutto badanej oferty 

Wmax – maksymalna liczba punktów przyznana za wykonane koszulki 

                WB -  liczba punktów przyznana za koszulki badanej oferty 

 

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Zamawiający wybierze oferty, które uzyskają najwyższą liczbę punktów dla każdego rodzaju 

koszulek (polo lub t-shirt) 

8. Osoba uprawniona do porozumiewania się z potencjalnymi wykonawcami 

      Dariusz Wosz tel. 509 356 981 e-mail:slaskiedyr@olimpiadyspecjalne.pl 

 

9. Uwagi końcowe i unieważnienie postępowania 

Wycena ma charakter orientacyjny i nie będzie w żadnym stopniu zobowiązująca; 

zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z jednym, wybranym oferentem, którego 

mailto:e-mail:%20%20dariuszwosz@op.pl


                      

oferta okaże się najatrakcyjniejsza. Zapytanie ofertowe nie stanowi podstaw do 

roszczeń dotyczących zawarcia umowy/realizacji zamówienia. 

Zamawiający może unieważnić zapytanie na każdym etapie bez posiadania przyczyny. 

W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi jego kosztów. 

Do zapytania ofertowego dołączono: 

         Załącznik nr 1 - formularz ofertowy  

         Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

        Wizualizację koszulek oraz logo OSP Śląskie 

            

        


